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Abstrakt
Tématem této práce jsou čeští lékaři v rakousko-uherské armádě od vzniku RakouskoUherska až do konce první světové války.
Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá vývojem rakousko-uherské
zdravotnické služby a lékařského sboru v armádě. Další kapitola se zaměřuje na to, jakým
způsobem byl vojenský lékař vnímán svým okolím, a dále zkoumá, jak lékař vnímal v rámci
armády sám sebe. Třetí kapitola objasňuje vztahy vojenských lékařů s civilními lékaři
a prolínání vojenské a civilní medicíny. Poslední kapitola řeší pohled českých civilních lékařů
na armádu a vojenské lékaře v ní. Pozornost bude dále věnována postoji civilních lékařů
k armádě, válce a Rakousko-Uhersku, zvláště pak během balkánských válek v letech 1912–
1913 a první světové války mezi lety 1914–1918.

Klíčová slova
Rakousko-uherská armáda, zdravotnická služba, vojenská nemocnice, vojenští lékaři,
čeští lékaři, balkánské války, první světová válka, válečný prožitek.

Abstract
Main topic of this thesis is Czech doctors in Austro-Hungarian army since
the formation of the Austro-Hungarian Empire to the end of the First World War.
The thesis is divided into three parts. The first part focuses on the development
of Austro-Hungarian medical service and military medical corps. The second part is
concerned with the manner a military doctor was perceived by his surroundings. It also
explores how the doctor perceived himself. The third part centers on the relationships between
civilian and military doctors and civilian and military medicine. The fourth part describes
the Czech civilian doctors' view of the army and its military doctors. Furthermore, it focuses
on the attitude of civilian doctors to the army, war and Austro-Hungarian Empire, especially
during the Balkan Wars (1912–1913) and the First World War (1914–1918).

Keywords
Austro-Hungarian army, medical service, military hospital, military doctors, Czech
doctors, Balkan Wars, First World War, war experience.
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1. ÚVOD
Tématem mé diplomové práce jsou čeští lékaři v rakousko-uherské armádě mezi lety
1867–1918. Téma jsem si vybral mimo jiné, protože je problematice lékařů a zdravotnické
služby v rakousko-uherské armádě věnována pouze okrajová pozornost a obšírněji ho
zpracovává ve svých článcích jen František Dohnal z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové1 a úzká skupina badatelů přednášejících na různých sympoziích o dějinách
medicíny. 2 Osobně pokládám systém vojenské zdravotnické služby za jednu z důležitých
součástí jak rakousko-uherské armády, tak i každé moderní armády, která bez dobře
fungujícího lékařského a sanitního sboru není schopna vést dlouhodobou válku. Tomuto
tématu jsem se věnoval již ve své bakalářské práci, z níž částečně vycházím a která pojednává
o českých lékařích v první světové válce.
Tato diplomová práce si klade za cíl blíže popsat vývoj struktury rakousko-uherské
zdravotnické služby a zvláště pak důstojnického sboru vojenské lékařské služby v rakouskouherské armádě a vlivu armády na české lékaře, kteří v ní sloužili. Pozornost bude věnována
také vojenskému lékařství mezi lety 1867–1918, které bude komparováno se soudobým
civilním lékařstvím. Dále popíše, jak se vyvíjel vztah českých lékařů, jako specifické profesní
skupiny českého národa, k armádě, válce i samotnému Rakousko-Uhersku.
Ve zpracování problematiky rakousko-uherské armády lze vysledovat dva středobody
badatelského zájmu, které jsou zkoumány z různých hledisek. Prvním bodem je pruskorakouská válka z roku 1866, jíž se ve své rozsáhlé práci věnují zejména Pavel Bělina a Josef

1

DOHNAL, František, Poznámky k problematice přípravy a doplňování zdravotnické služby rakouské armády
odborným personálem v období války s Pruskem r. 1866, IN: Mezinárodní sympozium k dějinám medicíny,
farmacie a veterinární medicíny (5.), 26.–29. června 2001, Hradec Králové 2001.
DOHNAL, František, Vojenské zdravotnictví v prusko-rakouské válce roku 1866, IN: Královéhradecko.
Historický sborník pro poučenou veřejnost, Hradec Králové 2006.
2

MĚRKA, Vladimír, Několik poznámek ke zdravotnickému zabezpečení, IN: Mezinárodní sympozium k dějinám
medicíny, farmacie a veterinární medicíny (5.), 26.–29. června 2001, Hradec Králové 2001.
CUŘÍNOVÁ, Ludmila; DOLEŽAL, Antonín, Příspěvek k počátkům vojenské medicíny, IN: Mezinárodní
sympozium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny (5.), 26.–29. června 2001, Hradec Králové 2001.

7

Fučík. 3 Další monografie se na toto téma zaměřují také z pohledu regionálních dějin, 4
či se snaží zkoumat problematiku smrti a následnou tvorbu pomníků na území bojiště.5
Druhým významným centrem pozornosti je první světová válka, která je dnes hojně
zpracovávána hlavně z vojensko-politického hlediska. Z vojenského pohledu se tímto
tématem zabýval např. Josef Fučík, který se ve své knize Osmadvacátníci – spor o českého
vojáka 1. světové války 6 snažil vyvrátit mýtus o hromadném přebíhání českých vojáků
do zajetí. Velké válce se věnuje i ve své další knize Generál Podhajský. 7 Z vojenského
pohledu ji popisuje také Libor Nedorost ve své trojdílné práci Češi v první světové válce.8
Mezi lety 1998–2003 pak proběhly vědecké konference v Jihočeském muzeu
v Českých Budějovicích, které měly za cíl přinést do problematiky první světové války nové
náhledy. Z těchto konferencí byly vydány sborníky pojednávající nejen o vojenských
a politických problémech, ale všímající si také dopadu války na regiony, vědu a umění.9
Práci, která se snaží spojit vojensko-politickou rovinu se sociálním a hospodářským
dopadem na celou českou společnost, pak napsal Ivan Šedivý v roce 2001 pod názvem Češi,
české země a velká válka.10 Určitý zájem o vojenskou tematiku lze vypozorovat i v dějinách
českého lékařství, a to především o období balkánských válek, během nichž čeští lékaři

3

BĚLINA, Pavel; FUČÍK, Josef, Válka 1866, Praha 2005.

4

Např. DVOŘÁK, Jaroslav, Kronika války roku 1866 v Třebechovicích a okolí, Hradec Králové 2001.

JÁNSKÝ, Zdeněk, Srážka u Svinišťan v roce 1866, Hradec Králové 2012.
5

MICHÁLKOVÁ, Irena, Kamenů hlas. O válce roku 1866, Praha 2009.

NÁHLOVSKÝ, Jiří, Srážka u Dlouhého Mostu 24. června 1866. Péče o válečné pomníky z války roku 1866,
Dlouhý Most 2010.
6

FUČÍK, Josef, Osmadvacátníci. Spor o českého vojáka 1. světové války, Praha 2006.

7

FUČÍK, Josef, Generál Podhajský, Praha 2009.

8

NEDOROST, Libor, Češi v 1. světové válce, 1. díl. Mým národům, Praha 2006.

NEDOROST, Libor, Češi v 1. světové válce, 2. díl. Na frontách velké války, Praha 2006.
NEDOROST, Libor, Češi v 1. světové válce, 3. díl. Do hořkého konce, Praha 2007.
9

PETRÁŠ, Jiří (ed.), Česká společnost a první světová válka, České Budějovice 1999.

PETRÁŠ, Jiří (ed.), Osobnosti a první světová válka, České Budějovice 2001.
PETRÁŠ, Jiří (ed.), Regiony a první světová válka, České Budějovice 2001.
PETRÁŠ, Jiří (ed.), Československé legie a první světová válka, České Budějovice 2002.
PETRÁŠ, Jiří (ed.), Odraz první světové války v umění a vědě, České Budějovice 2005.
10

ŠEDIVÝ, Ivan, Češi, české země a Velká válka 1914–1918, Praha 2001.
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organizovali zdravotní mise na pomoc vojákům a obyvatelstvu ve válkou postižených
státech.11
Práce bude kromě zmiňovaných zdrojů čerpat zejména z českých a rakouských
monografií. Jde zejména o monografii von Helden Von Helden von Krüppeln od Brigitte
Biwald, která se ve své práci zabývá rakousko-uherskou zdravotnickou službou v období 1.
světové války a o dobová díla rakousko-uherských vojenských lékařů Salomona
Kirchenbergera a Paula Myrdacze.12 Tematice vojenských lékařů se vedle výše zmíněného
Františka Dohnala ve svých dílech věnují také Václav Dobiáš, Jaroslav Smrčka s Vlastou
Mádlovou a . 13 Budou využity také syntéza kolektivu autorů Pod císařským praporem –
historie habsburské armády a pátý díl rakouské syntézy Die Habsburgermonarchie 1848–
1918, již uspořádali Adam Wandruszka a Peter Urbanitsch.14
Pro získání bližších informací o rakousko-uherském důstojnickém sboru použiji také
monografii Istvána Deáka Beyond Nationalism a studii Válka a armáda v českých dějinách,
jíž napsali Marie Š. Koldinská a Ivan Šedivý. 15 V otázkách vývoje a dějin medicíny se bude
práce opírat o zejména studie Roye Portera, Petra Svobodného a Ludmily Hlaváčkové. 16
11

Např. TITZL, Boris, Mise MUDr. Rudolfa Jedličky na Balkáně, IN: Mezinárodní sympozium k dějinám
medicíny, farmacie a veterinární medicíny (5.), 26.–29. června 2001, Hradec Králové 2001.
12

BIWALD, Brigitte, Von Helden und Krüppeln. Das österreichisch-ungarische Militärsanitätswesen im Ersten
Weltkrieg I., Vídeň 2002.
KIRCHENBERGER, Salomon, Geschichte des k. und k. österreichisch-ungarischen Militär-Sanitätswesens,
Vídeň 1895.
KIRCHENBERGER, Salomon, Chronologische Tabellen zur Geschichte des k. und k. österr.-ungar. MilitärSanitätswesens, Vídeň 1896.
MYRDACZ, Paul, Handbuch für k. u. k. Militärärzte. Systematisch geordnete Sammlung der in Kraft stehenden
Vorschriften, Zirkularverordnungen, Erlässe u. s. w., Vídeň 1913.
MYRDACZ, Paul, Sanitäts-Geschichte der Feldzüge 1864 und 1866 in Dänemark, Böhmen und Italien, Vídeň
1897.
13

DOBIÁŠ, Václav, Přehledné dějiny všeobecného a vojenského lékařství, Praha 1958.
SMRČKA, Václav, MÁDLOVÁ, Vlasta, Léčebná činnost v rakousko-uherské armádě v prvních pěti měsících
1. světové války, IN: LÁNÍK, Jaroslav, KYKAL, Tomáš et al. (edd.), Léta do pole okovaná 1914. Proměny
společnosti a státu ve válce, Praha 2015.
SKÁLA, Evžen (ed.), 50 let Ústřední vojenské nemocnice Praha, Praha 1988.
14

PERNES, Jiří, et al., Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526–1918, Praha 2003.

WANDRUSZKA, Adam; URBANITSCH,
V. Die bewaffnete Macht, Vídeň 1987.

Peter

(edd.),

Die

Habsburgermonarchie

1814–1918,

15

DEÁK, István, Beyond Nationalism. A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps 1848–1918,
New York 1990.
KOLDINSKÁ, Marie; ŠEDIVÝ, Ivan, Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty, Praha 2008.
16

PORTER, Roy, Dějiny medicíny od starověku po současnost, Praha 2013.

9

Pro přiblížení problematiky balkánských válec mezi lety 1912–1913 budou dále využity jak
monografie zabývající se dějinami balkánských států,17 tak i studie zaměřené na odraz těchto
válek v českém prostředí, z nichž je nejvýznamnější studie Milady Paulové Balkánské války
1912–1913 a český lid.18 Obecnější poučení pro práci s paměťmi mi poskytl sborník Paměti
a vzpomínky jako historický pramen.19 Při řešení problematiky národnostní otázky u českých
vojenských lékařů bude využita také studie Jiřího Kořalky Češi v habsburské říši a v Evropě
1815 – 1914.20
Dále

budou

využity

tištěné

prameny,

jež

vznikly

v

období

mezi

lety

1918–1939. Často byly vydávány sborníky a časopisy, které reflektovaly vzpomínky na první
světovou válku. Vojenských lékařů se dotýká několikadílný sborník Domov za války21 a také
Památník bývalé c. a k. polní nemocnice č. 805.22 Je zde zachycen především pohled českých
vojáků na českého vojenského doktora. Vlastním nákladem také vyšla brožura plukovníka
zdravotnictva Rudolfa Trenklera. 23 Roku 1933 byla vydána kniha Pavla Váši Rok v bílém
plášti, kde vzpomíná na službu ve vojenské nemocnici. 24 V roce 1936 byl v Rakousku

SVOBODNÝ, Petr, Lékaři v českých zemích 1848-1939, In: HAVRÁNEK, Jan, SVOBODNÝ, Petr (edd.)
Profesionalizace akademických povolání v českých zemích v 19. a první polovině 20. století, Praha 1996.
HLAVÁČKOVÁ, Ludmila, Lékařská věda v českých zemích za první světové války, In: Semináře Výzkumného
centra pro dějiny vědy z let 2000–2001, Praha 2002.
17

PELIKÁN, Jan; HAVLÍKOVÁ, Lubomíra; CHROBÁK, Tomáš; RYCHLÍK, Jan; TEICHMAN, Miroslav;
VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej, Dějiny Srbska, Praha 2013.
RYCHLÍK, Jan, Dějiny Bulharska, Praha 2000.
RYCHLÍK, Jan; KOUBA, Miroslav, Dějiny Makedonie, Praha 2003.
18

PAULOVÁ, Milada, Balkánské války 1912–1913 a český lid, Praha 1963.

NEČAS, Ctibor, Odezva první balkánské války mezi českou veřejností na Moravě a ve Slezsku, In: Studia
balcanica bohemo-slovaca. 6. sv. 1., Sekce historie, politologie a etnologie. Příspěvky přednesené
na 6. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.–27. dubna 2005, Brno 2006.
PÁNEK, Jaroslav, Ohlas balkánských válek na Benešovsku, In: TYWONIAK, Jiří, et al. (ed.), Středočeský
sborník historický, sv. 7, Praha 1972.
19

SEKYROVÁ, Milada (ed.), Paměti a vzpomínky jako historický pramen, Praha 2006.

20

KOŘALKA, Jiří, Češi v habsburské říši a v Evropě 1815 – 1914. Sociálněhistorické souvislosti vytváření
novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, Praha 1996.
21

ŽIPEK, Alois (ed.), Domov za války, I–VI. Praha 1929–1931.

22

Památník bývalé c. a k. polní nemocnice č. 805, Praha 1928.

23

TRENKLER, Rudolf, Příspěvek ku vedení a zařízení polních nemocnic.

24

VÁŠA, Pavel, Rok v bílém plášti, Brno 1933.
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sestaven Rudolfem Rauchem sborník, v němž vzpomínají na službu v armádě převážně
rakouští vojenští lékaři.25
Centrálním časopisem České lékařské společnosti byl ve zkoumané době Časopis
lékařův český.26 Je však zaměřen zejména na lékařskou praxi a vzpomínek nebo válečných
zážitků se v něm neobjevuje mnoho. Badatelsky cenným je tento časopis mj. proto, že do něj
po celé zkoumané období přispívali také čeští vojenští lékaři, většinou však pouze formou
krátkých anonymních zpráv a dopisů. Dále po celou dobu války vycházel ještě Věstník
českých lékařů.27 Zároveň vycházel od r. 1867 časopis přímo věnovaný rakousko-uherským
vojenským lékařům Der Militärarzt.28 Kromě toho byly vydávány ročenky lékařů v rakouskouherské armádě. Práce dále čerpá z brožur a příruček, jak se má lékař chovat ve vojenské
službě.29
Archivní prameny pro tuto práci pocházejí ve velké míře z Vojenského historického
archivu, kde jsou uloženy hlavně armádní předpisy pro lékařský důstojnický sbor,
zdravotnickou službu a pro Vojensko-lékařskou aplikační školu ve Vídni. Dále jsou zde
uložené fondy velitele lékařského důstojnického sboru IX. sborového velitelství. Další
prameny budou čerpat z osobních pozůstalostí lékařů, které jsou uloženy v Literárním archivu
Památníku národního písemnictví, Archivu Akademie věd České republiky, Státního
okresního archivu v Hradci Králové a Regionálního muzea v Litomyšli.
Práce se od počátku potýkala s heuristickým problémem. Lékaři obecně vzpomínali
poměrně často, ovšem většinou v průběhu 20. století. Například v článku Petra Svobodného
Lékaři vzpomínají jsou vyzdvihovány paměti a osobní pozůstalosti pěti lékařů. 30 Do dějin
dlouhého 19. století ale částečně zasahuje pouze osobní pozůstalost Jaroslava Charváta, který
byl v průběhu první světové války teprve na studiích. V archivu akademie věd se zachovaly
jeho deníky, které si v pozdějších letech první světové války začal psát. Do bojů,
25

RAUCH, Rudolf (ed.), Ärzte und ihre Helfer im Weltkrige 1914–1918 (Helden im weissen Kittel) Apotheker
im Weltkriege, Vídeň 1936.
26

Časopis lékařův český, 1914–1915.

27

Věstník českých lékařů, 1914–1916.

28

Der Militärarzt, 1867–1870, 1883, 1878–1879, 1909, 1912–1915.

29

ČECH, Richard, Lékař ve válce, Praha 1916.

30

SVOBODNÝ, Petr, Lékaři vzpomínají, In: SVOBODNÝ, Petr, ZILYNSKÁ, Blanka (edd.), Acta Universitatis
Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy, r. 43, č. 1–2,
Praha 2003 [vyd. 2004], s. 280–286.
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ani do lékařské činnosti však již nezasáhl, neboť stihl absolvovat pouze první část výcviku
jednoročních dobrovolníků. Ostatní lékaři zmiňovaní v článku reflektují pouze dobu
20. století.
Najít relevantní vzpomínky lékařů pro období 19. století, ve kterých by byly navíc
zachyceny jejich „soukromé“ názory na válku či službu v armádě, je poměrně složité. Tohoto
heuristického problému si povšimli ve svém článku Lékař a smrt také Petr Svobodný
a Ludmila Hlaváčková, kteří se snažili zachytit vnímání smrti z lékařského hlediska během
dlouhého 19. století. K problému se vyjadřují následovně: „Nepochybně existují, roztroušeny
jako

marginální

poznámky

v

odborných

publikacích,

knižních

i

časopiseckých,

v publikovaných i nepublikovaných pamětech a souborech korespondencí nebo v dochovaných
pozůstalostech, případně v krásné literatuře z lékařského prostředí.“31
Během heuristické fáze tvorby této práce jsem se snažil obstarat si paměti
a egodokumenty dvou skupin českých lékařů. Za prvé šlo o české aktivní vojenské lékaře,
kteří se z různých důvodů rozhodli vstoupit do armády dobrovolně a sloužit v ní jako kariérní
důstojníci. Do této skupiny patří zejména nevydané vzpomínky MUDr. Jana Strejčka, jenž
vystudoval medicínu na vojensko-lékařské akademii „Josefinu“ ve Vídni a od r. 1866 sloužil
v armádě na různých pozicích až do r. 1905, kdy odešel v generálské hodnosti do výslužby.32
Jeho memoáry jsou tudíž velmi cenné již jen z toho důvodu, že se jedná o vojenského lékaře,
který ve vojsku prožil velkou část zkoumaného období.
Další paměti po sobě zanechal MUDr. Ctibor Bezděk, který do aktivní vojenské služby
vstoupil na přelomu 19. a 20. století.33 K jeho obsáhlým pamětem, které vyšly r. 2011 pod
názvem Jak rád jsem žil… je však třeba přistupovat kriticky, neboť po několika letech
z armády na vlastní žádost vystoupil a v pozdějších letech se stal přesvědčeným
antimilitaristou a pacifistou. O tom svědčí i fakt, že když byl během první světové války
povolán zpět do aktivní služby, nepřijal vojenskou hodnost a oproti svým kolegům ve válce
ordinoval jako civilní lékař v civilních šatech. Po skončení první světové války se pak přátelil
s čelními představiteli československého radikálního pacifismu, např. s Přemyslem Pittrem.

31

SVOBODNÝ, Petr, HLAVÁČKOVÁ, Ludmila, Lékař a smrt, In: LORENZOVÁ, Helena, PETRASOVÁ,
Taťána (edd.), Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia
k problematice 19. století, Plzeň, 9.–11. března 2000, Praha 2001, s. 395.
32

Regionální muzeum v Litomyšli, f. gen. Jan Strejček, kart. 2, Paměti MUDr. Štábního lékaře generála Jana
Strejčka, rodáka Litomyšlského.
33

BEZDĚK, Ctibor, Jak rád jsem žil… Paměti MUDR. Ctibora Bezděka, Praha 2011.
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Vzpomínky na své zážitky ve službě po sobě zanechal také MUDr. Jaroslav Mladý,
který v armádě sloužil od roku 1905 až do konce první světové války.34 Ve vyšších štábních
funkcích tak prožil celou válku. Své působení ve vojsku v části vzpomínkové tvorby a v edici
korespondence reflektuje také Jaroslav Durych, jenž do armády vstoupil r. 1913 a prožil v ní
celou válku. 35 Dobu své služby v armádě popisuje v dopisech rodině také MUDr. Karel
Mysliveček sloužící v armádě na přelomu století. 36 Na své zkušenosti z bojiště v první
světové válce vzpomínají z praktického úhlu pohledu doktoři Rudolf Trenkler a Jan Matyáš.37
Druhou skupinu pak tvoří vzpomínky českých civilních lékařů, kteří se dostali
do těsnějšího styku s armádou nebo válkou a ve svých pamětech se tohoto tématu dotýkají.
Jak již bylo řečeno výše, egodokumenty a zvláště pak memoáry lékařů z 19. století nejsou
dochovány v takové míře jako práce jejich kolegů z 20. století. Válečná tematika se navíc
v jejich osobních pozůstalostech spíše nevyskytuje. Například v pozůstalosti prof. Eduarda
Alberta se objevuje pouze v jednom dopise.38
Absence této tematiky je překvapivá zvláště u pozůstalostí profesorů Arnolda Jiráska39
či Rudolfa Jedličky.40 Rudolf Jedlička přitom vedl jednu z částí dobrovolnické mise českých
lékařů na Balkáně a několik měsíců sloužil i ve frontové oblasti první světové války. Arnold
Jirásek se také účastnil dobrovolnické mise na Balkáně, prožil čtyři válečné roky v armádě
a za první republiky se specializoval na válečnou chirurgii (byl zakladatelem Ústavu válečné
chirurgie). V jeho biografii s názvem Hovoří a vzpomíná Arnold Jirásek, se však čtenář dozví
pouze, že výše zmiňovaný doktor na období první světové války vzpomínal rád –
na co konkrétně tam již bohužel napsáno není.41 V jeho osobní pozůstalosti se tak z období

34

SOkA Hradec Králové, f. Jaroslav Mladý, MUDr., kart. 1, inv. č. 1, Vzpomínky z mé dlouhé a pestré cesty
životem.
35

DURYCH, Jaroslav, Okamžiky z válečných let, Praha 1924.

LA PNP, f. Jaroslav Durych, DURYCH, Václav (ed.), Jaroslav Durych Březinovi, Demlovi, Florianovi, II,
Jakubu Demlovi.
LA PNP, f. Jaroslav Durych, Rukopisy vlastní, inv. č. 67 11, Vzpomínky z mládí.
36

Kopie dopisu MUDr. Karla Myslivečka jsou v osobním držení autora práce od léta 2014.

37

MATYÁŠ, Jan, Feuilleton ze zkušeností zdravotního ústavu pěší divize za prvních pět měsíců válečných,
Časopis lékařův český, 1914, r. 46, č. 52, s. 541–545.
38

LA PNP, f. Eduard Albert, korespondence příchozí, Bílek Tomáš Albertovi Eduardovi, 8. 3. 1895.

39

AAV ČR, f. Arnold Jirásek.

40

AAV ČR, f. Rudolf Jedlička.

41

JIRÁSEK, Arnold, NIEDERLE, Bohuslav (edd.), Hovoří a vzpomíná Arnold Jirásek. Výňatky z jeho
autobiografie a z některých jeho proslovů, Praha 1989, s. 10.
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této války zachovalo pouze několik dopisů, fotoalbum a kalendář s blíže neurčenými počty
a statistikami. Relevantními podklady jsou však jeho dvě přednášky, ve kterých popisuje své
zkušenosti z Balkánských válek a první světové války. Stejně tak prof. Antonín Přecechtěl,
přestože obě události zažil, zejména dobu první světové války příliš nereflektoval a do svých
nedokončených memoárů si pouze poznamenal, že je antimilitarista. 42 Ve svých pamětech
se ještě válce okrajově věnují profesoři Ladislav Syllaba a Gustav Kabrhel. 43 Poměrně
obsáhle vzpomínal na svou službu v rakousko-uherské armádě také dr. Albert Škarvan,
slovenský lékař, esperantista a přední propagátor myšlenek Lva Nikolaje Tolstého
v poválečném Československu.44 Podobně jako u dr. Bezděka je však nutné k jeho pamětem
přistupovat opatrně, neboť již v době výkonu povinné vojenské služby šlo o přesvědčeného
pacifistu a odpírače vojenské služby z důvodu svědomí.
Vzpomínky na balkánské války reflektují ve svých dílech dále profesor Emanuel
Rychlík, či 17 lékařů, kteří se lékařské mise zúčastnili, ve svých vzpomínkových článcích
napsaných pro speciální vydání Věstníku českých lékařů. Badatelsky cennější je proto
dochovaná korespondence z první světové války profesorů Josefa Pelnáře a Josefa
Thomayera.45 Válečné události reflektovali také lékaři legionářští, k nimž patřil např. MUDr.
Václav Fleischmann, MUDr. Bedřich Opletal nebo prof. Bohuslav Bouček.46
K dosažení vytyčených cílů bude použita analytická a komparativní metoda,
strukturální analýza a analýza egodokumentů. Práce je rozdělena do čtyř tematických částí.
V první části se hodlám blíže věnovat vývoji zdravotnické služby v armádě. Účelem
kapitoly je seznámit čtenáře s prostředím, ve kterém vojenští lékaři pracovali, a poskytnout
mu tak lepší orientaci v celé problematice. Ve druhé části práce jsem si vytknul za cíl objasnit,
jak se ve zkoumaném období vyvíjel pohled armády, jejího důstojnického sboru a pokud
možno i poddůstojníků a vojáků na vojenské lékaře. Ve třetí kapitole bude pozornost
42

AAV ČR, f. Antonín Přecechtěl.

43

SYLLABA, Jiří (ed.), Z deníku Ladislava Syllaby, Praha 1933.

KABRHEL, Gustav, Po padesáti letech, Praha 1933.
44

ŠKARVAN, Albert, Zápisky vojenského lekára, Praha 1920.

45

AAV ČR, f. Josef Pelnář.

LA PNP, f. Thomayer Josef.
46

FLEISCHMANN, Josef, Paměti lékaře Čs. legie v Itálii 1910–1920, Praha 2002.

OPLETAL, Bedřich, Zápisky z velké války. Anabáze hanáckého medika 1914–1920, Praha; Litomyšl 1998.
BOUČEK, Bohuslav, Prosím, aby zápisník byl odevzdán ženě jako pozůstalost, Praha 1998.
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věnována otázce propojení světa vojenských a civilních lékařů. Důležitými tématy bude
postavení českého lékaře v domácí lékařské společnosti a prolínání vojenské a civilní lékařské
vědy. Dotknu se také otázky, zda v názorech civilních lékařů na jejich vojenské kolegy
nepřevládaly stereotypy.
V poslední kapitole budu řešit pohled českých civilních lékařů na armádu a vojenské
lékaře v ní. Nejprve budou zkoumány první přímé styky civilních lékařů s armádou – hlavně
s povinnou vojenskou službou ještě během jejich studií, kdy většina z nich sloužila jako
jednoroční dobrovolníci. Otázkou také je, jakým způsobem rakousko-uherská armáda
doplňovala stavy svých lékařů. Dále bych chtěl blíže řešit postoj civilních lékařů k armádě,
válce a Rakousko-Uhersku. Proto zážitky a názory lékařů porovnám v kontextu dvou
konfliktů, které probíhaly těsně před koncem „dlouhého“ 19. století. Prvním z konfliktů jsou
balkánské války v letech 1912–1913, během nichž se čeští lékaři – mnohdy i vědecké
kapacity – dobrovolně zorganizovali do lékařských misí a nehledě na názor rakousko-uherské
vlády šli pomáhat vojákům a obyvatelům v Srbsku, Bulharsku apod. Protože se jedná
o badatelsky nepříliš dobře zpracované období českých dějin, 47 rozhodl jsem se toto téma pro
lepší orientaci zpracovat i z politicko-společenského hlediska a zanalyzovat postoje rakouskouherské vlády a naopak české společnosti. Druhým konfliktem je pak první světová válka
mezi lety 1914–1918, která se přímo či nepřímo dotkla všech aktivních vojenských
i civilních lékařů. Porovnám zejména jejich postoje k válce, smrti, Rakousko-Uhersku
a následný vývoj těchto postojů do konce války.

47

Nejkomplexnější monografie věnující se tomuto tématu od Milady Paulové je již 52 let stará. (Viz PAULOVÁ,
Milada, Balkánské války 1912–1913 a český lid, Praha 1963.)
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2. ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA V RAKOUSKÉ A RAKOUSKOUHERSKÉ ARMÁDĚ DO ROKU 1918
Tato kapitola nejprve stručně shrne nejdůležitější reformy v rakousko-uherské armádě
a poté se bude zabývat její zdravotní službou. Zmíní její historii a reformy po roce 1866, které
zasáhly i strukturu vojska. Bude také popsána struktura vojenské zdravotní služby kolem roku
1894.

2.1

Vývoj rakouské a rakousko-uherské zdravotnické služby
Rakouská polní zdravotnická zařízení byla reorganizována v době napoleonských

válek (1803–1815). Nově bylo v den bitvy určeno místo prvního obvazu, kde byly
soustředěny koňské povozy k odsunu raněných do polních nemocnic. Z nich se poté vydělily
tři druhy nemocnic, kterými ranění vojáci postupně procházeli. Prvním druhem byly
přijímací nemocnice (Aufnahmspitäler) o kapacitě 400 osob, které byly pohyblivé, sledovaly
postup svých jednotek, přijímaly raněné a odesílaly je do nemocnic dalšího pořadí. Dalšími
instancemi byly odložní nemocnice (Unterlagsspitäler) pro 800 osob a hlavní nemocnice
(Hauptspitäler) s kapacitou 1200 vojáků.48
V první polovině 19. století pak v rakouské armádě postupně vznikl několikastupňový
systém pomoci raněným na

bojišti.

Prvním

stupněm

bylo pomocné

obvaziště

(Hilfsverbandplatz), od něhož bylo směrem k týlu armády ve vzdálenosti „na půl hodiny
chůze“ vytvářeno obvaziště (Verbandplatz), vedle kteréhož se zpravidla nacházela
ambulance (Ambulanz). Ta raněné transportovala do polních nemocnic (Feldspitäler), které
byly umístěny v hlubokém týlu. Na všech stupních již působili lékaři, kteří byli
systematizováni u bojových útvarů. Nevýhodou tohoto systému byl problém přepravy
raněných na velkou vzdálenost. Ta probíhala takřka výlučně pomocí koňských povozů a celý
převoz se tak často neúměrně prodlužoval (železniční doprava byla tehdy ve svých počátcích).
Takto organizovaná rakouská zdravotní služba šla v podstatě i do válek v letech 1859 a 1866,

48

DOHNAL, Vojenské zdravotnictví, s. 110. srov. KIRCHENBERGER, Salomon, Chronologische Tabellen
zur Geschichte des k. und k. österr.-ungar. Militär-Sanitätswesens, Vídeň 1896, s. 23.
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byť byl v případě prusko-rakousko-italské války celý systém přizpůsoben taktickému členění
armády z roku 1864 na sbory a brigády.49
V prusko-rakouské válce r. 1866 pak byla zdravotnická služba sboru vedena sborovým
lékařem, který měl k dispozici ambulanci a zdravotní setninu. Ambulance byla schopna
poskytnout první pomoc (včetně nejlehčích operací) 150 těžce a 600 lehce zraněným vojákům.
Zprostředkovávala

také

odsun

zraněných

do

nemocnic.

Zdravotnická

setnina

(Sanitätskompanie) v počtu 1 lékař a 200 mužů pak ve vzdálenosti 3000 až 5000 kroků zřídila
obvaziště, kde sborový lékař, lékař setniny a přidělení lékaři jednotek prováděli ošetření
raněných, kteří tam byli odnášeni z míst první pomoci (Hilfsplätze). Z obvazišť pak byl
prováděn odsun pomocí různých povozů do polních nemocnic.50
Pruská zdravotnická služba se na bojišti opírala o divizní lehké polní lazarety
(Divisions-Feldlazaret) a pojízdné oddíly (Fahrendes Detachement). Každý sbor pak
disponoval těžkým polním lazaretem (Schwere Corps-Feldlazaret). Oproti rakouské
zdravotnické službě byla pruská pružnější, mohla poskytovat první pomoc rychleji a nemusela
čekat na přidělené lékaře. K odsunu raněných do hlubokého zázemí během této války navíc
poprvé v historii použila ve větší míře zdravotnické vlaky.51
Obě zdravotnické služby však nebyly stavěné na tak velký nápor raněných, který
nastal po porážce rakouské armády u Hradce Králové, kde se ukázalo, že stávající systém je
nevyhovující. Jednotlivá zařízení byla příliš daleko od sebe a nosiči raněných tak byli
přetížení. Navíc se nedostávalo lazaretů, potravin ani povozů vhodných pro transport
raněných.52
Pro zdravotnickou katastrofu po bitvě však byl rozhodující fakt, že Rakousko ještě
nebylo signatářem Ženevských úmluv, které by zaručovaly zdravotnickému personálu
nedotknutelnost na bojišti. Pruská zdravotnická služba se tak po bitvě u Hradce Králové
musela postarat i o rakouské raněné, neboť personál rakouské zdravotnické služby ustoupil
s ostatními jednotkami, aby nepadl do zajetí. Na bojišti tak zůstalo velké množství
49

Původní taktické členění rakouské armády do roku 1864 bylo sbor, divize a brigáda. V roce 1864 byl v rámci
úsporných opatření prostřední stupeň divize zrušen. (DOHNAL, Vojenské zdravotnictví, s. 110.)
50

DOHNAL, Vojenské zdravotnictví, s. 116. srov. MYRDACZ, Paul, Sanitäts-Geschichte der Feldzüge 1864
und 1866 in Dänemark, Böhmen und Italien, Vídeň 1897, s. 48.
51

DOHNAL, Vojenské zdravotnictví, s. 117. srov. MYRDACZ, Sanitäts-Geschichte, s. 13–14.; WONDRÁK,
Eduard, Krev smyly deště, Hradec Králové 1989, s. 53–54.
52

BIWALD, Brigitte, Von Helden und Krüppeln. Das österreichisch-ungarische Militärsanitätswesen im Ersten
Weltkrieg I., Vídeň 2002, s. 35. srov. DOHNAL, František, Vojenské zdravotnictví, s. 119.
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rakouských raněných bez zabezpečení a pruská zdravotnická služba nápor všech pacientů
nezvládla. Pruská zdravotnická služba se postarala nejprve o své raněné a až postupně mohla
poskytovat pomoc i těm rakouským. Ranění byli ukládáni do škol, kostelů, ale také do stodol
a stájí.53
V pruské armádě navíc propukla epidemie cholery, která si vyžádala na 5000 životů.54
Během války vázl i transport raněných do týlu, kdy pacienti na nádražích často neměli ani
základní ošetření. Tuto situaci ostatně reflektoval ve svých pamětech dr. Jan Strejček, který jel
na severní bojiště, aby se dostal ke svému pluku: „Proti nám jely vlaky s raněnými a na jedné
zastávce jsem musel raněné bez obvazu opatřiti obvazem, a brzo byla má kabela vyprázdněna.
Byl horký slunný den a rány některé už zapáchaly.“55
V této bitvě se ukázalo, že je vojenská nemocniční síť nedostatečná a že se musí
zdravotnická služba okamžitě reorganizovat. Následovaly reformy, díky kterým se z víceméně
chaotické rakouské zdravotnické služby z roku 1866 stala promyšlená vojensko-zdravotnická
mašinerie z přelomu století, kde každý musel znát své místo a veškeré dění v ní bylo svázáno
předpisy. Za vrchol těchto reforem se dá považovat rok 1894, kdy byla činnost
ve zdravotnické službě formálně podřízena vojenským lékařům.
Na mezioborových poradách, kterých se účastnili kromě osob z vojenských kruhů také
univerzitní profesoři, pak vznikla roku 1870 nová organizační ustanovení. 56 Ta se týkala
zejména zřízení a ustálení důstojnického sboru vojenské zdravotnické služby. Při rakouskouherském ministerstvu války vzniklo také XIV. oddělení, které se věnovalo přímo
záležitostem vojenské zdravotnické služby. 57
Změny provedené v poslední třetině 19. století celkově vzato znamenaly zlepšení
postavení vojenských lékařů a organizace zdravotnické služby. V polní službě bylo zavedeno
obecné schéma třídění raněných. Nastala také centralizace vedení zdravotnické služby
do rukou lékařů. Došlo k zavedení profesionálních nosičů raněných, kteří byli v rakouské
53

DOHNAL, Vojenské zdravotnictví, s. 118. srov. MYRDACZ, Sanitäts-Geschichte, s. 81–82.
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BIWALD, Von Helden I., s. 35. srov. WONDRÁK, Krev, s. 70.
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Regionální muzeum v Litomyšli, f. gen. Jan Strejček, kart. 2, Paměti MUDr. Štábního lékaře generála Jana
Strejčka, rodáka Litomyšlského, s. 120.
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WANDRUSZKA; URBANITSCH, Die Habsburgermonarchie, s. 524–525.
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Tomuto oddělení původně předsedal generální štábní lékař, později generální plukovní lékař. Mezi důležité
orgány tohoto úřadu patřil např. vojensko-zdravotní výbor, který byl pověřen vydáváním příruček, učebnic
a instrukcí a péčí o oborovou knihovnu, statistiky a sbírky předpisů, a také inspekční komise, která kontrolovala
stav nemocnic a kvalitu personálu. (WANDRUSZKA; URBANITSCH, Die Habsburgermonarchie, s. 525–529.)
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armádě od roku 1870 sdruženi v sanitních oddílech sestávajících z tolika oddílů, kolik bylo
posádkových nemocnic.58 Jejich mužstvo bylo vzděláváno a trénováno ve zdravotnické službě.
Dále byl zorganizován systém odsunu raněných z bojiště do týlu, přičemž se ve větší míře
uplatnily sanitní vlaky.59
Před první světovou válkou již měli všichni její budoucí účastníci prakticky velmi
podobnou organizaci zdravotnického zabezpečení bojujících armád. Vynášení raněných, kteří
nebyli schopni pohybu, bylo zabezpečeno nosiči raněných. Ti raněné odnesli na místa první
pomoci (Hilfsplätze). Z nich byli ranění přepraveni na plukovní obvaziště (RegimentsVerbandplatz), které však mělo omezovat svou činnost pouze na prohlídku raněných, kontrolu
obvazů a jejich případnou výměnu. Z plukovního obvaziště pak měli ranění buď putovat
na divizní obvaziště (Divisions-Verbandplatz), kde proběhlo jejich třídění na lehce a těžce
zraněné, nebo rovnou do polních nemocnic a dále do zázemí.60
Celý systém zdravotnické služby byl testován a udržován v chodu v průběhu manévrů
a vojenských cvičení, během nichž vojska simulovala bitvy, zatímco příslušníci zdravotnictva
za pomyslnou frontovou linií nacvičovali dle procentuálního propočtu ztrát z minulých válek
zřizování obvaziště, etablování nemocnic, sestavování a dirigování vlaků pro raněné
a nemocné. Dále bylo přesně propočteno množství obvazového materiálu a léků. Při
výpočtech se předem počítalo i s případnými epidemiemi. Členové vojensko-lékařského sboru
si však uvědomovali, že se prakticky připravují na minulou válku a že je vše spočítáno pouze
„na papíře“.61

2.2

Rakousko-uherská síť nemocničních zařízení
Rakousko-uherská síť nemocničních zařízení byla v době míru členěna na síť

stabilních vojenských zařízení, mezi která patřily:
o Posádkové nemocnice (Garnisons-Spitäler)

58

Původně se nosiči raněných rekrutovali z řad mužstva a na svou funkci nebyli trénovaní.
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DOBIÁŠ, Přehledné dějiny všeobecného a vojenského lékařství, Praha 1958, s. 162. srov. TRENKLER,
Rudolf, Příspěvek, s. 3.
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BIWALD, Von Helden I., s. 51–52. srov. Regionální muzeum v Litomyšli, f. gen. Jan Strejček, kart. 2, Paměti
MUDr. Štábního lékaře generála Jana Strejčka, rodáka Litomyšlského, s. 265.
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Byly označovány po sobě jdoucím číslem a místem, v němž byly dislokovány. Kromě
ošetřování pacientů měly v době míru za úkol i výcvik jednoročních dobrovolníků (lékařů
a pomocného zdravotnictva). 62 V případě války a následné mobilizace pak měly vybavit
určitý počet polních a záložních nemocnic. 63 V posádkových nemocnicích také sídlily útvary
zdravotní péče. Na území monarchie se těchto posádkových nemocnic nacházelo 27.64
o

Útvarové nemocnice a jim rovnocenné nemocnice umístěné ve vojenských
budovách, vojenských invalidovnách a vojenských věznicích (Truppenspitäler)

Byly zřizovány v posádkách, jejich počet přesahoval 500 vojáků a nacházely se
na místech, kde nebyly zřízeny posádkové nemocnice. Kromě péče o nemocné měly za úkol
také zajišťovat další vzdělávání ošetřovatelského personálu.65
o

Nemocnice pro lehčí zranění, marodky (Marodenhäuser)

Byly zakládané v místech menších posádek od 300 do 500 mužů, ve kterých
se nenacházelo žádné jiné vojenské zařízení.66
o Vojenské a lázeňské ústavy (Militär-Heilanstalten der verschiedenen Curorte)
Věnovaly se rekonvalescenci zraněných vojáků. Těchto ústavů bylo 11 a většinou
se nacházely v tradičních lázeňských městech.67
V případě propuknutí války měly v celé organizaci nastat podstatné změny, které
se týkaly také stabilních vojenských zdravotních ústavů. Posádkové nemocnice byly rozšířeny,
útvarové nemocnice a marodky pak měly být podle potřeby zčásti přeměněny
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na stabilní, nebo záložní nemocnice, zčásti úplně rozpuštěny. Se zřizováním nových záložních
nemocnic se počítalo pouze v případě velkého rozptýlení raněných.
Přechod z mírového do válečného stavu se měl udát skrze vytvoření divizních
zdravotnických zařízení a polních nemocnic. Také se počítalo se vznikem stabilních
nemocnic. 68 Na počátku války měla tedy rakousko-uherská armáda disponovat i těmito
zdravotními zařízeními a ústavy:
o

Divizní zdravotní zařízení (Divisions-Sanitäts-Anstalten)

Každý vojenský útvar na úrovni divize měl mít v případě mobilizace zřízeno divizní
zdravotní zařízení. To mělo za úkol poskytnout zraněným vojákům první pomoc a zajistit
jejich další transport z pomocných obvazišť na divizní obvaziště a poté do vzdálenějších
polních zdravotních zařízení. Bylo vybaveno pro 2 pomocná obvaziště, 1 divizní obvaziště,
1 ambulanci a také mělo k dispozici ještě rezervní sanitní a zdravotnický materiál.
o Polní nemocnice (Feldspitäler)
Divizní zdravotní zařízení měla být podporována polními nemocnicemi. Jejich úkolem
bylo přijímat raněné a nemocné vojáky armády, která operovala v poli, a zajišťovat jim tak
první nemocniční péči. Měly mít normální kapacitu 600 zraněných, byly však vybaveny do té
míry, že v případě potřeby větší mobility ze sebe mohly vyčlenit třetinu nemocnice, která
mohla operovat samostatně a přijmout okamžitě až 200 pacientů.
o

Polní marodky (Feld-Marodenhäuser)

Byly zřizovány na vhodných místech válečné linie, aby mohly od armády přejímat
lehce zraněné a nemocné vojáky, vojáky vyčerpané útrapami války a pacienty z polních
nemocnic, u kterých nebyla nutná delší rekonvalescence a u nichž se počítalo s tím, že se brzo
znovu zapojí do boje. Tato zařízení měla být vybavena k přijetí minimálně 500 lehce
zraněných nebo nemocných pacientů a rekonvalescentů.
o

Mobilní záložní nemocnice (Mobilen Reservespitäler)

Sloužily u bojujících armád k případnému nahrazení polních nemocnic. Kvůli tomu
musely být co možná nejvíce pohyblivé. Byly v případě aktuální potřeby zřizovány armádním
generálním velitelstvím z přidělovaných rezerv zdravotnického personálu a sanitního
materiálu.
68
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o

Záchytné zastávky pro nemocné (Krankenhaltstationen)

Měly být zakládány na každém území, kde operovala armáda. Probíhal na nich zpětný
transport raněných a nemocných.69
o

Sanitní vlaky (Eisenbahn-Sanitätszüge)

Sanitní vlaky, včetně sanitních vlaků Řádu maltézských rytířů, sloužily k přepravě
těžce zraněných a nemocných vojáků jak z polních a mobilních záložních nemocnic, tak
přímo z obvazišť divizních zdravotnických zařízení na místa předem určená pro přijetí těchto
pacientů.70
o

Lodní ambulance (Schiffsambulanzen)

Sloužily k přepravě těžce raněných a vážně nemocných vojáků z míst, kde byla možná
vodní doprava.71
o

Uniformní a sanitní polní depoty (Montur-und Sanitätsmaterial-felddepots)

Uniformní a sanitní polní depoty sloužily ke skladování zásob a rezerv, které měla
armádní generální velitelství k dispozici. Tvořily vybavení pro 1 mobilní záložní nemocnici
o kapacitě 6oo pacientů, 2 polní marodky a 2 záchytné stanice pro nemocné, dále pak nutnou
rezervní náhradní zásobu zdravotnického materiálu a vybavení pro zdravotnické vlaky.72
o

Stabilní záložní zdravotnické zařízení v době války (Stabile Sanitäts-ReserveAnstalten im Kriege)

V případě války se počítalo i se zřízením stabilních záložních zdravotnických zařízení,
která měla podporovat stabilní zdravotnické útvary. Jednalo se především o posádkové
nemocnice, jež měly mít v době války i s případným zřízením své filiálky maximální kapacitu
1 000 lůžek. Pokud bylo toto číslo překročeno, měly být budovány stabilní nemocnice
(Festungsspitäler).73
69
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o

Zeměbranecké nemocnice (Landwehr-Spitäler)

Svou vlastní síť zdravotních ústavů měla i zeměbrana. Zeměbraneckých nemocnic
fungovalo 17, z nichž bylo na našem území umístěno 9. 74 Účelem těchto nemocnic bylo
v případě mobilizace vytvořit polní a záložní zdravotnické oddíly, stejně jako tomu bylo
u zdravotnických sborů. Mimo mobilizaci fungovaly jako standardní nemocnice
a zaměstnávaly určitý počet vojenského personálu a lékařů.
o

Soukromá zdravotnická zařízení (Privat-Sanitäts-Anstalten)

Kromě předešlého výčtu vojenských zdravotnických zařízení připouštěla armáda pro
případ

války

také

vznik

záložních

nemocnic,

záchytných

stanic

pro

nemocné

a rekonvalescenčních domů, které byly zakládány různými korporacemi, spolky či jednotlivci
ze soukromých finančních prostředků. Tyto zdravotní ústavy sice byly zakládány soukromými
osobami, jejich úroveň však byla kontrolována armádou.75
Mezi personál operující v těchto zařízeních kromě lékařů patřily také:
o Sanitní oddíly (Santäts-Truppe)
Bylo jich celkem 27. Byly dislokovány ve stejném počtu vojenských nemocnic a podle
jejich pořadí byly také číslovány. 76 Velel jim důstojník s hodností plukovníka. Kromě služby
v již zmíněných vojenských nemocnicích byl předem určený počet mužstva z těchto oddílů
přidělen také k útvarovým nemocnicím a marodkám. Sanitní oddíly byly početně nejsilnější
složkou vojenské zdravotnické služby. Například v roce 1894 v nich sloužilo 83 důstojníků
a 3 058 příslušníků mužstva. 77 V rámci nemocnic se dále dělily na kmenové oddíly
(Stammabteilung), které zajišťovaly v nemocnicích a k nim přináležejících lékárnách služební
dozor

a péči, a instruktážní oddíly (Instruktionsabteilung)

pro výcvik

mužstva

74
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a poddůstojníků. V roce 1894 např. sanitní oddíly 1.–24. vykonávaly obě funkce, oddíly 24.–
26. sloužily pouze jako kmenové. 78
o Vojenská lékárenská služba (Militär-Medikamentendienst)
Lékárny s příslušným personálem dostaly nemocnice již roku 1808. Potřebné služební
předpisy byly ale vydány až v letech 1878 a 1892. Bylo stanoveno celkem 75 míst lékárníků
ve skupině vojenských úředníků, kterým byly – podobně jako vojenským lékařům – přiřazeny
jejich vlastní hodnosti. Hlavní velení měl na starosti lékárník-ředitel (MedikamentenDirektor), což byla hodnost odpovídající plukovníkovi. Graduovaní lékárníci byli získáváni
především z řad absolventů farmacie na civilních univerzitách.
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Dalšími hodnostmi

vojenských lékárníků byli lékárník-správce (Medikamenten-Verwalter), lékárník-oficiál
I. třídy (Medikamenten-offizial I. Classe), lékárník-oficiál II. třídy (Medikamenten-offizial
II. Classe), lékárník-oficiál III. třídy (Medikamenten-offizial III. Classe) a lékárník-asistent
(Medikamenten-Accessist).
V roce 1898 potřebovala rakousko-uherská armáda na obsluhu svých lékáren celkem
75 vojenských lékárníků. Kromě tohoto počtu stálých armádních úředníků si v posádkových
nemocničních lékárnách nebo v posádkových lékárnách odbývali povinnou vojenskou službu
studenti farmacie coby jednoroční dobrovolníci. 80 Podle regulí mělo připadat cca 30
lékárenských zaměstnanců na 10 000 nemocných.81
Vojenská lékárenská služba samotná byla zřízena až v poslední čtvrtině 19. století
a v době míru zahrnovala Vojenské lékárenské ředitelství se sídlem ve Vídni, které bylo
podřízeno přímo říšskému ministerstvu války a sloužilo jako centrální úřad pro farmaceutické
administrativní odvětví. Samozřejmě také zásobovalo vojenské zdravotní ústavy léky a jiným
lékárenským materiálem. K tomu využívalo vojenský lékárenský depot a laboratoř, kde
se preparáty připravovaly, 82 dále pak posádkové nemocniční lékárny (die Apotheken der
Garnisons-Spitäler), jež byly pododděleními posádkových nemocnic a posádkové lékárny
(Garnisons-Apotheken). Ty byly zřizovány u útvarových nemocnic. Měly podobné určení jako
78

Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický ústav, f. Rakouské předpisy – soupis, Organische bestimungen
für die k. u. k. Sanitäts-Truppe, s. 3, sign. A 1 m 2.
79

Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický ústav, f. Rakouské předpisy – soupis, Organische bestimungen
für die Militär-Medikamenten Anstalten, s. 3–4, sign. A 1 m 4.
80

Jejich služba se příliš nelišila od té, kterou museli vykonávat jejich kolegové – medici.

81

SKÁLA, 50 let, s. 9.

82

Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický ústav, f. Rakouské předpisy – soupis, Organische bestimungen
für die Militär-Medikamenten Anstalten, s. 3, sign. A 1 m 4.

24

posádkové vojenské lékárny. 83 V čase války se pak lékárenská služba přetvořila na zálohu
sanitního materiálu, polní lékárny při polních nemocnicích, záložní nemocniční lékárny
a lékárenský depot.84
o Vojenská zvěrolékařská služba (Militär-Tierärztliche Dienst)
Tvořili ji převážně absolventi c. a k. Vojenského veterinárního ústavu a vysoké školy
ve Vídni. Nejvyšší šarží mezi zvěrolékaři byl nadzvěrolékař I. třídy (Oberthierarzt I. Classe).
Na povyšování do této hodnost dohlížela speciální komise sestavená říšským ministerstvem
války. 85 Po něm následovali nadzvěrolékař II. třídy (Oberthierarzt II. Classe) a zvěrolékař
(Militär-Thierarzt). Pro jmenování do nich bylo podmínkou absolvování kursu na Císařskokrálovském vojenském zvěrolékařském institutu ve Vídni nebo na Královsko-uherské
vojenské zvěrolékařské akademii v Budapešti. 86 Status vojenského zvěrolékaře měl ještě
podzvěrolékař (Unterthierarzt). Ti se rekrutovali ze stavu mužstva a museli absolvovat
speciální kurs na jedné z výše jmenovaných zvěrolékařských institucí. Podzvěrolékařem
se mohli stát až po získání dalšího vzdělání v oboru a zvěrolékařského titulu. Čekatelé
na jmenování podzvěrolékařem byli vedeni jako zvěrolékaři-kováři (Curschmieden)
se zvěrolékařským diplomem.87 V době míru sloužilo v rakousko-uherské armádě na území
Rakousko-Uherska celkem 533 vojenských zvěrolékařů. Službu zajišťovali na veterinárních
ošetřovnách a depotech.88
Tato kapitola si kladla za cíl zejména poskytnout základní orientaci ve vývoji
a struktuře rakouské a rakousko-uherské zdravotní služby. Bylo zjištěno, že přestože byla
v průběhu 19. století několikrát reorganizována, na počátku zkoumaného období, tj. pouhý
rok po bitvě u Hradce Králové, nebyla v příliš dobrém stavu a nebyla schopna plnit úlohu,
kterou na ni kladl střet moderních masových armád. Chyběl jí propracovanější systém
zdravotnické služby. Síť nemocnic, jež by se rychle postaraly o pacienty, prakticky
83
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neexistovala a neměla ani dostatečný počet kvalifikovaných lékařů a felčarů. To samé však lze
říci např. o pruské zdravotnické službě. Ta, ač byla trochu variabilnější než rakouská, také
nedokázala pojmout takové množství raněných a nemocných vojáků. Armádní velení si tento
fakt uvědomovalo, a proto zahájilo dlouhou řadu reforem, po které se rakouská zdravotnická
služba již dala zařadit mezi ostatní moderní evropské vojenské zdravotnické služby, jež byly
co do organizace srovnatelné.
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3. VÝVOJ POSTAVENÍ
LÉKAŘE

A

HODNOSTÍ

VOJENSKÉHO

Tato část práce se bude nejprve zabývat vývojem postavení vojenského lékaře v rámci
rakousko-uherské armády, srovnáním platů a vývojem vojenských hodností. Pokusí se
vykreslit, jakým způsobem bylo na vojenského lékaře nahlíženo ze strany důstojnického
sboru a mužstva.

3.1

Důstojenství vojenských lékařů a jejich mzdy
Vývoj od felčara ze 16. a 17. století, který neměl vojenskou hodnost a pohyboval se

mimo vojenskou organizaci, k armádnímu lékaři – členovi důstojnického sboru rakouskouherské armády – nebyl jednoduchý a trval více než 100 let.
Lékaři měli hodnost důstojníka v rakouské armádě již od josefínských reforem
a vybudování Lékařsko-chirurgické josefínské akademie (Josefina). 89 V roce 1855 pak byly
vytvořeny názvy hodností lékařů, které se od standardních vojenských hodností lišily. Lékaři
však netvořili samostatný důstojnický sbor

a byli

vedeni jako tzv.

„vojenská

skupina“ (Militärpartei). Tuto lékařskou skupinu přitom netvořili pouze promovaní lékaři,
ale také tzv. nadranlékaři (Oberwundärzte) a podlékaři (Unterärzte). Šlo o absolventy nižších
kurzů Josefina, kteří neměli lékařský diplom. Tito „vyšší zdravotníci“ byli vedeni v platových
tabulkách na úrovni poručíka. Jedním z hlavních problémů vojenských lékařů v této době byl
pomalý kariérní postup, přičemž vojenské předpisy počítaly spíše s větším počtem vojenských
lékařů v subalterních pozicích, než na vedoucích postech.90
Vojenští lékaři si tuto skutečnost bolestně uvědomovali a snažili se armádní velení
přimět k nápravě. Argumentovali např. tím, že jiné srovnatelné vojenské skupiny mají
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ve svých řadách mnohem více důstojníků ve vyšších šaržích než oni.91 Zároveň přikazovacím
a trestním právem podléhali svým kolegům vojenským důstojníkům, což mělo za následek
nízkou míru respektu k jejich profesi.
Šance na zlepšení poměrů vojenským lékařům vyvstala až během velkých reforem
vojenské zdravotnické služby, které probíhaly po roce 1866. Během dílčích změn v roce 1868
a 1869 lékaři přestali být v armádě oficiálně považováni za „vojenskou skupinu“ a začal se
pro ně používat termín „vojenští lékaři“. Nově graduovaní vojenští lékaři měli být navíc
od této chvíle jmenováni pouze císařem, což s sebou neslo velkou symboliku. Lékaři tak
zaujímali místa, které jim císař přidělil ve svém důstojnickém sboru. Zároveň jim byl
v nižších hodnostech zvýšen plat. Minimálně od této doby měli základní plat srovnatelný
s vojenskými důstojníky. 92 Vojenských důstojníků však zůstávalo ve štábních hodnostech stále
mnohem více než důstojníků z řad vojenských lékařů.93
Od roku 1870 byl pak zřízen a ustálen důstojnický sbor vojenské lékařské služby.
Zahrnoval lékaře armády, námořnictva, zeměbrany a domobrany. Byl tvořen důstojníky těchto
hodností: generální vrchní štábní lékař (General-Oberstabarzt), 94 generální štábní lékař
(General-Stabsarzt), 95 vrchní štábní lékař I. a II. třídy (Ober-Stabsarzt I., Ober-Stabsarzt
II. Classe), štábní lékař (Stabsarzt), plukovní lékař I. a II. třídy (Regimentsarzt I. Classe,
Regimentsarzt II. Classe), vrchní lékař, nadlékař (Oberarzt) a asistenční lékař
(Assistentenarzt).
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a přesunuti do poddůstojnických hodností. Zároveň se tak dramaticky snížil předepsaný počet
vojenských lékařů, kterých v novém sboru bylo pouze 858.97
Vojenské úřady v tomto ohledu pro případ války počítaly s doplněním sboru o záložní
vojenské lékaře a zredukovaly tak počet mužů v aktivní službě na nejnutnější minimum. 98
To však v porovnání s celkovým počtem vojáků v rakousko-uherské armádě, jejichž počet byl
r. 1878 odhadován na 800 000, nebylo mnoho.99 Například v německé a francouzské armádě,
které byly srovnatelně velké, byl počet vojenských lékařů ve sboru vyšší. Německo
disponovalo 1 400 vojenskými lékaři z povolání a Francie jich měla 1 148. Větší koncentraci
počtu lékařů na vojáky měla i Velká Británie (880) a dokonce i Belgie.100 Hlavní problémy
služby vojenských lékařů však zůstaly zachovány.
Přestože měli lékaři nově ve vojenských nemocnicích zodpovídat za záležitosti
týkající se medicíny a bylo posíleno jejich postavení, dvoukolejnosti ve velení nemocnice
se nezbavili ještě dlouho a celý proces povyšování zůstával příliš pomalý. Projevilo se to
zejména malým počtem lékařů ve štábních hodnostech (jedná se o hodnosti od majora
po plukovníka). Plukovní lékaři I. třídy (hodnost na úrovni kapitána) tak byli na štábního
lékaře (šarže odpovídající majorovi) povyšováni před dosažením 50 let jen zřídka. Oproti
tomu vojenští důstojníci, auditoři a intendanti ekvivalentních hodností dosáhli v průměru
v 45 letech i dříve. Například v roce 1875 byl průměrný věk majora ve Společném vojsku
46 let.101 Vojenští lékaři navíc vstupovali do služby až po ukončení svého vysokoškolského
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vzdělání, v průměru v 25 letech. Oproti jiným důstojnickým skupinám tedy měli menší počet
odsloužených let, což se negativně promítlo na výši jejich budoucí penze. 102
Výše zmíněné nedostatky v organizaci zdravotní služby byly rok od roku patrnější
a stále více se ozývalo volání po reformách a po zvýšení celkového počtu členů důstojnického
sboru. Obojí se však dařilo prosazovat pouze pozvolna. Například roku 1884 byl mírový stav
sboru zvýšen na 972 mužů.103 Nedošlo však k navýšení stavů ve vyšších hodnostech, které by
částečně vyřešilo vleklý problém s povyšováním. Byl pouze zvýšen počet plukovních lékařů
I. a II. třídy o 6 a nadlékařů o 91.
Počet předepsaných míst pro vojenské lékaře (včetně těch ve vyšších štábních
funkcích) se zvýšil až v roce 1894, kdy pro ně bylo předepsáno 1 236 míst nepočítaje v to
asistenční lékaře – zástupce (Assistentenärzte – Stellvetreter), kteří si v tuto dobu odbývali
svou povinnou vojenskou službu. 104 Tento počet se dále zvyšoval jen mírně, v roce 1913
stoupl pouze na 1 250 lékařů.
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Přestože se počet lékařů ve vyšších šaržích postupně

zvyšoval
a povyšování lékařů do štábních funkcí se zrychlilo zavedením zkoušek na štábní lékaře, které
mohli podstoupit všichni plukovní lékaři bez ohledu na pořadník, oproti vojenským
důstojníkům bylo stále pomalé. Také na konci zkoumaného období během první světové
války platilo, že při povyšování má přednost služebně nejmladší hejtman před služebně
nejstarším plukovním lékařem.106
Vojensko-lékařský důstojnický sbor měl po celou dobu své existence potíže
předepsané počty důstojníků naplnit. Například do první světové války vstupovalo cca o 200
aktivních vojenských lékařů méně, než byl předepsaný počet.107
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V případě mobilizace se však měl počet lékařů ještě navýšit, a to s ohledem na její
celkový rozsah. Armáda mohla získávat větší množství lékařů několika způsoby:
o

jmenováním asistenčních lékařů – zástupců, kteří k tomu byli vhodní,
asistenčními lékaři, což byla hodnost na úrovni poručíka;

o

povoláním vojenských lékařů a asistenčních lékařů – zástupců, kteří byli v záloze;

o

aktivováním vojenských lékařů, kteří byli ve stavu klidu nebo v poměru služby
na „pohyblivou dobu“;

o

přijetím osob do vojenského stavu, většinou právě promovaných lékařů, kteří
o to usilovali, do hodnosti asistenčního lékaře;

o

přibráním promovaných lékařů, na které se vztahoval § 10 zákona o branné službě
v případě války;

o

využitím lékařů, kteří byli vázáni domobranou a konkrétně nařízeními
„O mimořádné službě v případě války“ a „O případech vojenského začlenění“;

o

přijetím civilních lékařů, kteří již nepodléhali domobraně a k výkonu služby
po dobu mobilizace se přihlásili sami;

o

kromě toho mohli být obzvláště schopní lékaři a chirurgové přijati do armády jako
tzv. konziliární lékaři.108

Tento scénář se naplnil při mobilizaci v roce 1914, kdy došlo k markantnímu zvýšení
počtů lékařů v armádě. Nejvíce lékařů bylo v armádě v roce 1917, kdy jich sloužilo 7 392.109
Jejich stavy se v případě ztrát obtížně doplňovaly, proto mezi znepřátelenými státy probíhaly
výměny zajatých lékařů a lékařských aspirantů.110
V rámci lékařského sboru se daly především za první světové války najít tři rozdílné
skupiny doktorů:
o

Aktivní vojenští lékaři (aktive Militärärzte)

Tito lékaři si dobrovolně zvolili vojenskou kariéru. Do armády se mohli dostat
různými způsoby. Zaprvé mohli vystudovat vojenskou-chirurgickou školu ve Vídni.
108
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V 19. století šlo nejprve o Josefinum a později o Vojensko-lékařskou aplikační školu. Dalším
způsobem bylo získání stipendia, které armáda či zeměbrana vyplácela studentům
na lékařských fakultách. Většinou se ale tato snaha získat pro armádu lékaře nesetkávala
s velkým úspěchem.111 Třetí možností byla dobrovolná služba v armádě po ukončení povinné
vojenské služby. Celkově vzato aktivní vojenští lékaři obsazovali vyšší vojenské funkce.112
Zastávali také ponejvíce velící funkce jak v nemocnicích, tak ve frontové oblasti. Mezi jejich
největší slabiny patřil nedostatek postgraduální výuky, což jim bylo mnohdy vytýkáno.113
o

Záložní lékaři (Reserveärzte)

Rekrutovali se z řad civilních lékařů, kteří absolvovali povinnou vojenskou službu.
Jako osoby s vyšším vzděláním měli status jednoročních dobrovolníků, jimž povinná
vojenská služba trvala pouze jeden rok. První část vojenské služby lékařům začala
až po složení prvních rigorózních zkoušek. Trvala půl roku a medici se při ní podrobili
alespoň základnímu vojenskému výcviku. Podle všeho se však o příliš těžkou službu
nejednalo. 114 Další část povinné vojenské služby si pak měli medici odbýt až jako
vystudovaní – buď u svých pluků, nebo ve vojenských nemocnicích.
V době války špatně snášeli přechod od humanitního prostředí nemocnic k vojenské
kázni a vojenské lékařské předpisy znali často pouze povšechně. Občas se zde objevovaly
rozpory s aktivními vojenskými lékaři, ať již šlo o vojenské vystupování nebo o spory
v odvodové komisi. 115
o

Konziliární lékaři (Konsiliumsärtzte)

Šlo o obzvláště schopné civilní lékaře a chirurgy, kteří se těšili pověsti uznávaných
odborníků a kteří nepodléhali povinnosti sloužit v záloze společného vojska, zeměbrany ani
domobrany. V případě, že byli tito lékaři prohlášeni schopnými, mohli sloužit v armádě
ve vyšších hodnostech, např. v hodnosti štábního lékaře.116
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3.2

Postavení vojenských lékařů v armádě
Některé rozdíly mezi vojenskými lékaři a vojenskými důstojníky se smazávaly ještě

před počátkem zkoumaného období. Důstojnickou hodnost jakož i pevně stanovené
názvosloví svých hodností obdrželi vojenští lékaři již v roce 1855.117 Minimálně od tohoto
roku se oficiálně stali důstojníky a museli přijmout všechna s tím spojená práva i povinnosti.
Mezi jejich nové výsady patřil fakt, že se do určité míry pozvedl jejich sociální status.
Zařadili se tak mezi „novodobé rytíře“ – aktivní důstojníky, kteří sice nebyli za svou
službu příliš dobře placeni, ale jejich hodnost jim propůjčovala ve společnosti zvláštní
společenské postavení. Osobovali si také zvláštní práva, neboť sloužili a přísahali přímo císaři.
Navenek se tak vytvářel obraz důstojníka stojícího mezi panovníkem a jeho ostatními
poddanými.118 Zároveň se však při svém vystupování, chování a sebeprezentaci museli řídit
kodexem důstojnické cti a služebních pravidel. Stát (potažmo císař) na ně v tomto ohledu
kladl velké nároky. Mezi největší povinnosti důstojníka patřilo např. za každou cenu bránit
čest svou i celého sboru, i když to v mnoha případech znamenalo vyžadovat satisfakci pomocí
souboje, který byl z hlediska práva nepřijatelný. 119 Zároveň důstojník nesměl dopustit,
aby svým chováním a vystupováním svou čest pošpinil. Musel se také chovat vybraně, dvorně
a být reprezentativně oblečen do elegantní uniformy. Důstojníci nemohli svobodně uzavřít
sňatek. Museli od příslušných úřadů (buď ministerstva války, nebo přímo císařské kanceláře)
získat svolení, přičemž bylo požadováno, aby rodina nevěsty složila peněžitou kauci. 120
Nevěsta tak mj. měla prokázat, že patří k vyšším kruhům společnosti a že sňatkem s ní neutrpí
čest ani společenské postavení manžela-důstojníka, potažmo celého důstojnického sboru.
Těmito pravidly se museli řídit také vojenští lékaři. Již od roku 1855 podle vojenského
trestního zákoníku měli společně s vojenskými důstojníky, důstojníky justiční správy
a vojenskými účetními povinnost bránit svou čest i se zbraní v ruce. Ostatní vojenští úředníci
a studenti byli z této povinnosti vynecháni. Není mi však znám případ, kdy by se vojenský
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lékař souboje aktivně zúčastnil. Jeden sice popisuje ve své publikaci István Deák, ten se ale
vztahuje k literárnímu dílu.121
Vojenští lékaři byli také stejně jako jejich kolegové vojenští důstojníci povinováni
nechat si zhotovit důstojnickou uniformu. Stejně jako oni byli také na důkaz svého
důstojenství ozbrojeni šavlí pěchoty. 122 Mám-li parafrázovat tezi Davida Pazdery o tom,
že během mobilizace r. 1914 bylo možné přestat považovat muže za civilistu ve chvíli,
kdy se převlékl do vojenského stejnokroje,123 právě v okamžiku obléknutí uniformy se stával
z lékaře důstojník.
Jan Strejček kolem r. 1866 popisuje svou první důstojnickou uniformu takto: „třpytily
se na slunci ty zlaté 4 hvězdičky a u šavle nové portépee. Začala moje dráha velmi skvěle.“124
Podobně popisuje přerod lékaře v důstojníka dr. Škarvan během své povinné vojenské služby
na počátku 90. let 19. století. „Mladé lékaře, sotva skončivší svá studia, obyčejně láká druhá
půlroční služba ve vojenských špitálech. Jsou rádi, že se můžou poparádit v důstojnickém
obleku, se šavličkou u boku. Darmo, kouzlo je to veliké (…): doktor a důstojník v jedné
osobě!“125
Pokud vojenský lékař nenosil jako ostatní důstojníci elegantní uniformu, mohl působit
na své okolí přinejmenším podivně, jak vzpomíná dr. Bezděk na jednoho ze svých
nadřízených: „pořádek na oddělení měl vzorný, sám žil přesně jako živý chronometr. Jen
jedno jsme nemohli pochopit, proč nosí neelegantní uniformy. Látka vypadala, jako by
pocházela z kabátu starého vysloužilce, a střih, jako by ho vysoustruhoval truhlář. Všechno
mu bylo veliké a hranatě na něm trčelo.“126
Uniforma také reprezentovala navenek postavení vojenského lékaře v běžné
společnosti. Pocítil to např. Jaroslav Durych, když přijel na Velikonoce z Vídně jen v civilních
šatech, přičemž si uniformu zabalil do zavazadel: „Strýc i babička byli nemile překvapeni,
když ho [Jaroslava Durycha] spatřili vcházeti jako obyčejného civilistu a nemohli pochopit
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jeho rozmary. I musil se rychle obléci do veškeré té své slávy, opásati se šavlí a nasadit si
čepici. I bylo obcházení a obdivování, babička byla unesena radostí, prohlížela jednotlivosti,
usmívala se a spínala ruce, bylať to uniforma nová. Pak ho vodili jako medvěda po domě.“127
Postavení lékařů v armádě však rozhodně nebylo záviděníhodné, např. ještě v roce
1868 měla vojenská nemocnice velitele ze stavu vojenských důstojníků. Pod ním se pak
nacházel tzv. šéflékař. Již v této době byl vztah mezi nimi označován jako víceméně svérázný.
Velitel nemocnice o jejím řízení často nic nevěděl, disponoval ale plným rozkazovacím
právem, zatímco šéflékař měl všechnu vědomost o tom, jak se má vést nemocnice, nemohl ale
nic rozkázat.
V časopisu Der Militärazt se dokonce ironicky psalo, že tento schizofrenní stav má
jedinou výhodu pro velitele, a to tu, že pokud mají lékaři dobré výsledky, je to přičítáno jemu,
zatímco všechny omyly a chyby jdou na vrub lékařskému vedení nemocnice. Podle fejetonu
byl tento stav řešen dvěma způsoby. Pokud byl velitel nemocnice moudrý, nechal rozhodovat
šéflékaře a ke všem materiálům pouze připojoval svůj podpis. V opačném případě však mezi
nimi mohl propuknout ostrý spor, který se promítl na celém fungování nemocnice – ta jím
obvykle byla takřka paralyzovaná. Situace byla ještě nešťastnější kvůli faktu, že velitel
nemocnice měl často nižší hodnost než šéflékař. Lékaři proti tomu protestovali
a argumentovali tím, že funkce vojenského velitele nemocnice je vlastně nadbytečná, protože
tón ve zdravotnické službě musí neustále udávat lékař.128
Nelze však říci, že by se v této době lišilo od postavení jejich kolegů v ostatních
evropských armádách. Například pruští vojenští lékaři byli na stejnou úroveň co do hodnosti
i do práv s vojenskými důstojníky postaveni až královským výnosem z roku 1868, a to hlavně
díky svým výkonům v prusko-rakouské válce.129
Po již zmiňované bitvě u Hradce Králové a prohrané válce vojenští lékaři cítili šanci
na zlepšení svých poměrů. V komisích určených na prodiskutování případných reforem bylo
například po řadě let přislíbeno jisté povyšování a s ním spojené zvyšování platu. To mělo
mimo jiné přilákat do služeb armády nové lékaře s vysokou kvalifikací. Cesta k tomuto
zlepšení celkových poměrů vojenských lékařů však nebyla jednoduchá. Roku 1869 bylo
127
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například zamítnuto zvýšení platu a zlepšení materiálních poměrů vojenského lékaře, které
by poté bylo srovnatelné s postavením „normálního“ důstojníka. Sami lékaři proti tomuto
rozhodnutí na stránkách Der Militärarzt protestovali, protože podle svého názoru měli nárok
na takový plat, jaký vyžaduje důstojnická čest.130
Od roku 1870 však vojenští lékaři již měli svůj důstojnický sbor, což nepochybně
znamenalo zlepšení jejich postavení.

3.3

Sebereflexe vojenského lékaře
V průběhu zkoumaného období se vnímali vojenští lékaři sami jako vojáky a lékaře

v jedné osobě. Postupem času však vždy jedno z toho převažovalo. Tento fakt byl dán již
samotnou výchovou vojenských lékařů. Tu zpočátku zajišťovala takřka výhradně vojenskolékařská akademie v Josefinu. Podle zástupců civilní medicíny zde bylo studium lehčí než
na civilních lékařských fakultách, a proto mnohdy měli ostatní lékaři vůči absolventům
z akademie předsudky ohledně jejich vzdělání, které pokládali za nedostatečné. 131 Faktem
však je, že se v posledním období výuka na této škole podstatně zlepšila a začínal se smazávat
rozdíl mezi ní a civilními univerzitami, např. se zde konaly přednášky týkající se i civilní
medicíny a někteří tamější učitelé byli uznávanými odborníky. 132 Výuka pak probíhala
i v prostorech vídeňské lékařské fakulty.
Hlavním problémem vojenských lékařů byla skutečnost, že pouze malá část
si dokázala později udržet kontakt se školou a své schopnosti dále rozvíjet. Docházelo tak
k situacím, kdy mladý vojenský lékař, jenž právě vyšel z akademie, musel svého velitele učit
novým lékařským postupům. 133 Pokud si však vojenský lékař dokázal udržet kontakt
s Josefinem, a tím pádem také s nejnovějšími trendy v medicíně, mohl se stát ve svém oboru
uznávaným odborníkem a dokonce zde být habilitován jako profesor. Takovým příkladem
jsou dr. František Chvostek, nebo dr. Jan Strejček.
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Velký důraz byl při výuce na akademii kladen také na dodržování disciplíny
a vojenské kázně. Studenti např. nesměli bez dovolenky opouštět areál školy, a pokud
propadli u zkoušky, bylo jim zakázáno odjet na prázdniny. Navíc se je učitelstvo snažilo
od prvního semestru přivyknout pohledu na mrtvoly. Dá se tedy říct, že zde panovala snaha
vychovat vojáka-důstojníka s lékařským vzděláním. To dokládal také fakt, že studenti
obdrželi v prvních dnech vojenskou uniformu a šavli. Navíc je třeba brát na zřetel,
že se do akademie hlásili většinou studenti, kteří se od počátku chtěli stát vojenskými lékaři.
Mnoho z nich mělo vojenského lékaře také v rodině. 134 Příslušníci této skupiny byli hrdí
na svou profesi i na to, že jsou absolventy akademie a považovali se za elitu vojenskolékařského sboru.135
Situace se ve vojensko-lékařském důstojnickém sboru začala měnit po zrušení Josefina
v roce 1874. Armáda se poté rozhodla doplňovat stavy lékařského důstojnického sboru
získáváním mladých lékařů, kteří svůj obor vystudovali na civilních univerzitách. Do sboru
tak přišli mladí lidé s doktorátem z civilních lékařských fakult. Ti se však do armády příliš
nehrnuli a ve vojensko-lékařském sboru tak byl takřka po celé zkoumané období nedostatek
lékařského dorostu. V roce 1883 jich do plného počtu scházelo 156. Jejich nízký zájem byl
vysvětlován mimo jiné tím, že je civilní univerzity vychovávaly k co největší míře
individualismu a samostatnosti. Tyto vlastnosti pak lékaře ve větší míře odrazovaly od služby
v armádě, kde by byli svázáni přílišnou mírou byrokracie a pravidel.136 Dalšími důvody, proč
se mladí lékaři příliš nehlásili do armády, bylo slabší materiální postavení vojenského lékaře,
pomalý kariérní postup a hlavně podřízené postavení celého vojensko-lékařského
důstojnického sboru.137
Proto se postupně stupňoval tlak zejména na celkové zlepšení poměrů a přiblížení
vojenského lékaře regulérnímu statutu vojenského důstojníka. Vše vyvrcholilo v roce 1894 již
zmíněným podřízením vojenských nemocnic a zdravotnické služby lékaři. Přes postupné
přibližování vnějších i vnitřních znaků vojenského a lékařského důstojníka byla skupina
134
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pravděpodobně ve větší míře ovlivněna výchovou z civilních univerzit a službu ve vojsku
mnohdy vnímala jako nutnost, ke které se její příslušníci zavázali, když potřebovali peníze
na pokrytí studia. O tom ostatně svědčí také fakt, že po celou dobu od uzavření Josefina
do propuknutí první světové války měla armáda problémy s doplňováním vojenskolékařského sboru. Často se totiž stávalo, že mladí lékaři, kteří ve sboru sloužili kvůli stipendiu,
po splnění svých závazků ze služby zase vystoupili. Ještě v roce 1913 tak bylo z 900 míst
vyhrazených

pro

nadlékaře

a

asistenční

lékaře

obsazeno

pouze

300.
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by se tato skupina dala považovat spíše za lékaře ve vojenské uniformě než za vojákydůstojníky.
Mezi oběma skupinami tak občas vznikaly názorové třenice a nedorozumění. Když
se jednalo o reformě zdravotnické služby a zrušení Josefina, jeho zastánci (ve většině případů
jeho absolventi) měli vůči civilním lékařům, kteří se měli do armády rekrutovat, pochybnosti
ohledně jejich schopností a ochoty dodržovat kázeň a disciplínu. 139 Situace se ještě více
vyhrotila v roce 1879, kdy kvůli okupaci Bosny a Hercegoviny prudce stoupla poptávka
po vojenských lékařích a do sboru byl brán téměř každý zájemce nehledě na kvalitu. Navíc
se některým lékařům nelíbilo, že se tak do sboru dostalo hodně lékařů židovského vyznání.140
Postupem času začala již pouhým doplňováním stavu ve vojensko-lékařském
důstojnickém sboru převládat skupina lékařů, která získala doktorát na civilních univerzitách.
Ti se v průběhu zkoumaného období stále více považovali spíše za lékaře-specialisty,
což dokládá i snaha o vědeckost. Například na konci století a v posledních letech před
vypuknutím první světové války bylo v časopise Der Militärarzt publikováno mnohem více
vědeckých článků a poznatků, než v 70. letech 19. století, kdy se v něm řešily především
otázky týkající se samotné organizace vojenské zdravotnické služby.141
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Zároveň začaly na různých místech vznikat vojensko-lékařské vědecké spolky, které
měly za cíl prohlubovat u svých členů lékařské vzdělání.

142

Zatímco v 70. letech

19. století fungoval pouze jeden takový spolek u posádkové nemocnice ve Vídni, v 90. letech
již tyto spolky existovaly u mnoha dalších útvarů a nemocnic.
Zvláštní kapitolou je také účast vojenských lékařů na mezinárodních lékařských
kongresech. Na přelomu 19. a 20. století na nich byla již běžně vyhrazená sekce pro válečnou
medicínu. Tyto všeobecné kongresy ale vojenští lékaři pokládali vůči své snaze rozšířit si
znalosti ve svém oboru za nedostatečné a za předražené. Proto se rozhodli uspořádat vlastní
úzce specializovaný mezinárodní kongres věnovaný vojenské medicíně. Jejich záměr vyvolal
debatu o tom, zda je speciální konference týkající se vojenské medicíny vůbec potřeba.
Vojenští lékaři přitom argumentovali tím, že když svůj vlastní kongres mohou mít
i oftalmologové, laryngologové, otologové a jiní specialisté, proč by si ho nemohli uspořádat
také vojenští lékaři.143
Tento trend převládání lékařské stránky povolání nad vojenskou se ostatně projevil
i ve výcviku jednoročních dobrovolníků – mediků. Výcvik u vojska jim byl totiž zkrácen
na pouhé tři měsíce. Zbytek si měli odsloužit již jako jednoroční dobrovolníci – lékaři
u některé posádkové nemocnice. Když byl v roce 1912 projednáván zákon, který měl tento
poměr upravovat ve prospěch služby jednoročních dobrovolníků u vojska, vojenští lékaři proti
tomuto kroku namítali, že pro současnou armádu je důležitější mít v záloze sboru dostatek
vzdělaných lékařů proškolených ve vojenské medicíně, než – jak by podle nich chtělo vedení
armády – muže, kteří zvládnou bezchybně udělat „vpravo hleď!“.144
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3.4

Vojenští lékaři očima důstojníků
Běžní vojenští důstojníci na vojenské lékaře nepohlíželi jako na své kolegy, nýbrž jako

na jakési specializační důstojníky přes medicínu, kteří by se v otázce bojových a vojenských
záležitostí neměli angažovat ani velet. Plnou svrchovanost měli mít pouze, pokud veleli
sanitní službě. I tuto pravomoc však vojenští lékaři získali až po vleklých sporech v roce 1894.
Kámen úrazu spočíval v tom, že vojenští důstojníci ve svých lékařských kolezích
nespatřovali kombatanta – vojenského důstojníka, který by své mužstvo vedl do boje
a riskoval v něm život. Své výlučné postavení v armádě si střežili a svou nadřazenost lékařům
dávali najevo hlavně v počátcích zkoumaného období. Poměrně výmluvný byl citát
z vojenského časopisu Armeeblatt, který byl r. 1883 přetištěn v Časopise lékařovu českém.
„Důstojník kombatant jest první osobností vojska. On musí mocí jemu příslušné svaté
a rytířské čestné povinnosti přirozeně toto postavení zaujímat i zdá se nám býti příliš
osobivým ono počínání, pakli nekombatanti, zapomínajíce úplně svého postavení, prerogativ
důstojníků se domáhati chtějí.“145
Když se v roce 1867 měl ubytovávat důstojnický štáb regimentu, na dr. Strejčka již
nezbyl pokoj, přestože byl v této době u pluku šéflékařem. Oproti tomu i služebně nejmladší
a co do funkce méně významní poručíci II. třídy (dnes by se řeklo podporučíci) byli ubytováni
v pořádku. Stejně tak doporučení lékaře byla občas přehlížena. Například velitel brigády chtěl
uspořádat manévry, přestože byl lékařem informován, že se u jednoho pluku vyskytly případy
cholery a že manévry v tuto dobu rozhodně nedoporučuje.146
Od vojenských lékařů mohl důstojníky dělit ještě jeden fakt, a to nedostatečné
vzdělání. Zatímco vojenští lékaři museli mít v každém případě ukončené středoškolské
a vysokoškolské vzdělání,147 vojenští důstojníci často absolvovali pouze kadetní školu, jejíž
úroveň nemusela být nutně kvalitní. Vojenský důstojník Karel Wagner, který ukončil kadetní
školu r. 1885, vzpomínal, že jejich pedagogové neměli potřebnou kvalifikaci a výuka se proto
zakládala většinou na pouhém memorování faktů. 148 Navíc se zde přes velké množství
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předmětů nevyučoval žádný humanitní předmět, který by přispěl k rozšíření všeobecného
vzdělání budoucích důstojníků. Ani po konečném absolvování školy neexistovalo příliš
možností, jak by si důstojník mohl vzdělání rozšířit.149
Také podle vnějších znaků se postupně stíral rozdíl mezi lékaři a důstojníky. To je
vidět např. na problematice vztahu vojenských lékařů k jednomu z atributů vojenského
důstojníka – jezdectví. Zatímco do 80. let 19. století bylo běžné, že se během tažení a při
manévrech lékař přemísťoval pomocí koňského povozu a jezdecké umění se proto po lékařích
ve vojsku příliš nevyžadovalo,150 v 90. letech se již musel sborový šéflékař a lékaři v hodnosti
od štábního lékaře výše během manévrů pohybovat na koni.151 Zvládnout jízdu na koni pak
bylo na přelomu 19. a 20. století nutné pro ty lékaře, kteří chtěli být povýšeni do hodnosti
generálního štábního lékaře. V té době to byla novinka, kvůli které se velké množství
vrchních štábních lékařů této možnosti povýšení do generálského stavu raději dobrovolně
zřeklo. Někteří se dokonce nechali slyšet, že „je na koně nikdo nedostane“. Je třeba ovšem
dodat, že zde kvůli pomalému povyšování mohl hrát svou roli i jejich věk, např. dr. Strejčkovi
v té době bylo již 61 let a mnozí z adeptů v pořadníku byli ještě starší. 152
Později pak měl právo jezdit na koni každý vojenský lékař bez ohledu na hodnost.153
Výmluvný je v tomto případě i přístup armády. Když se v roce 1886 učil jezdit na koni
dr. Strejček, musel se zapsat do civilní spolkové jízdárny, protože by ho do vojenské ani
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nepustili. Naproti tomu dr. Mladý vzpomíná, že mezi lety 1904–1906 spolu s ostatními
vojenskými lékaři z posádky „od jara do podzimu, dvakrát týdně, musili prodělávat cvičení
v jízdě na koni“.154
Přes celkové zlepšení postavení vojenského lékaře před vypuknutím první světové
války zde zůstával nevyřešen ten nejpodstatnější problém – přestože lékaři již běžně veleli
v nemocnicích a v rámci sanitní služby, dosud jim nebyly (na rozdíl od jejich kolegů
z ostatních evropských velmocí) přiznány prerogativy kombatanta. Ještě v roce 1913 se to
projevovalo mimo jiné při oficialitách, jakými byly např. pohřby. Zde měl mít zemřelý
generální vrchní štábní lékař nižší pocty než polní podmaršálek (pokud ovšem nepadl v boji),
přestože oba patřili do stejné platební třídy. Vojenský lékař a důstojník od sanity dále neměli
volný přístup do důstojnického kasina, museli tam být pozváni.155
Během první světové války se jak vizuální, tak i formální rozdíly mezi důstojníkem
a lékařem smazávaly a kombatanty se v jistém slova smyslu stali oba. Důstojníci plně
respektovali lékaře v medicínských záležitostech. Jejich vážnost v průběhu první světové
války stoupala. Pokud lékaři radili důstojníkům, jak se mají chovat např. v případě epidemií,
důstojníci jim pozorně naslouchali a řídili se jejich pokyny.156 Zároveň si byli vědomi toho,
že by lékaře a mediky mohli na bojišti sami potřebovat, a proto se snažili s nimi dobře
vycházet.157
Na důležitost lékaře na bojišti ukazuje i fakt, že během pochodu vojska byl spolu
se sanitní službou zařazován až na konec voje, aby byla hrozba jeho napadení co nejmenší.
Při ústupu byl v blízkosti velitele pluku, tj. v čele pochodové formace.158 To bylo dáno také
tím, že lékařů bylo v armádě poměrně málo a vzhledem ke specifičnosti jejich profese
armádní vrchní velení v případě ztrát jen složitě doplňovalo stavy.

3.5

Vojenští lékaři očima mužstva
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Vojáky, kteří přicházeli do kontaktu s vojenskými lékaři, lze rozdělit na dvě skupiny:
příslušníky zdravotnické služby a pacienty (ať už faktické či potenciální). Podle toho se také
odlišoval přístup vojáků k nim.
Příslušníci zdravotnické služby se nacházeli pod přímým velením lékařů a často je
vnímali hlavně jako své nadřízené. Je ovšem problematické zjistit, zda v nich viděli spíše
vojenského důstojníka, nebo prostě jen lékaře, pro kterého pracují. Pravděpodobně v nich
viděli stejného hybrida důstojníka a lékaře jako vojenští důstojníci sami. Navenek je museli
„po vojensku“ zdravit a prokazovat jim jako důstojníkům úctu. Z různých vzpomínek
příslušníků vojenské zdravotnické služby a sanity na první světovou válku je však patrné,
že mnohem častěji používají pro svého přímého nadřízeného civilní označení jeho profese
„doktor“ než jeho skutečnou vojenskou hodnost. Musí se však brát na zřetel to, že během
první světové války v armádě sloužil velký počet civilních lékařů, kteří byli odvedeni stejně
jako obyčejní vojáci a své zvyky z předešlého civilního života mohli přenášet i do života
vojenského. Celkově lze říci, že mužstvo na své nadřízené lékaře během první světové války
vzpomínalo většinou v dobrém. Faktem však zůstává, že za války bylo místo ve zdravotnické
službě velice vyhledávané pro svou relativní bezpečnost a že mnozí vojáci na něj rádi
vzpomínali právě proto, že se zde cítili bezpečněji.159
Pacienti je pak vnímali povětšinou jako lékaře, kteří je mají za úkol vyléčit, a ne jako
vojenské důstojníky. Za první světové války se kromě jiného mezi lékařem a jeho pacientem
vyvinul ještě jiný vztah. Zatímco lékař chtěl pacienta hlavě uzdravit (i tento postoj však měl
své meze), pacient chtěl v nemocnici – tj. na bezpečném místě uprostřed války – zůstat
co nejdéle. Proto se často s lékařem, nebo alespoň s členem zdravotnické služby snažil
nějakým způsobem sblížit, případně si zajistit nějakou pomocnou práci v nemocnici. Svou roli
při tom hrálo mnoho faktorů jako např. společné zájmy, koníčky, postoje či národnost.
Dalším způsobem jak co nejdéle zůstávat ve zdravotnickém zařízení bylo simulování
nebo umělé prohlubování svých vlastních zranění. V Domově za války bylo toto chování často
omlouváno heslem: „Ať si bojuje ten, kdo tu válku způsobil.“160 Z korespondence doktorů
Bacha a Böhma vyplývá, že toto simulování nebylo neobvyklé a že čeští lékaři měli
k simulujícím vojákům stejné národnosti často benevolentnější přístup.
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Oba dva

se na svého přítele prof. Pelnáře obraceli s prosbami o pomoc při snaze poslat některé,
většinou české, vojáky do nemocnice či do zázemí. Stejný přístup je možné vidět také
v příspěvcích do časopisu Domov za války, nebo v pamětech dr. Fleischmanna,
který nepokrytě píše, že se čeští lékaři snažili před válkou uchránit co nejvíce českých lidí,
a proto „šli simulantům na ruku“.162 Uchovávat české vojáky na svém oddělení Vinohradské
nemocnice se snažil také dr. Jan Semerád. 163 Stejně shovívaví k simulantům však podle
českých lékařů byli také někteří jejich kolegové jiných národností. Dr. Fleischmann tvrdil,
že totéž sledoval u lékařů maďarských a prof. Pelnářovi napsal kolega, že jeden židovský
lékař poslal z fronty do nemocnic všechny své souvěrce. 164
Názory vojenských lékařů na simulanty se však mohly i lišit. Dr. Květ v Domově
za války napsal, že se lékaři k simulantství stavěli spíše záporně, neboť podle jejich mínění
zabírali simulanti místo těm, kteří skutečně potřebovali pomoc.165 Nenahlašovali je, obzvlášť
když se jednalo o krajany, zejména proto, že jim v případě odhalení hrozily těžké tresty.
Negativně se k simulantství stavěli i další lékaři. Nejtrapnější jim připadalo simulování
aktivních důstojníků či vlastních kolegů. Lékaře mnohdy dokázalo rozzlobit, když pacienti
předstírali svou nemoc příliš okatě. Dr. Böhm napsal, že obcházení takových nemocných mu
trvalo půl dne a sotva od nich odešel, všichni se zvedli a šli na procházku. Situaci vyřešil tím,
že všechny uznal schopnými služby a doufal, že již bude mít klid.166
Postavení lékaře se od počátku zkoumaného období po administrativní stránce věci
víceméně zlepšovalo. Postupně se zvyšoval jak předepsaný počet lékařů v armádě, tak i jejich
plat. Částečně se zvýšil také počet vojenských lékařů ve štábních hodnostech. Kariérní postup
však v tomto důstojnickém sboru zůstával např. oproti postupu vojenských důstojníků pomalý.
Tento nedostatek se nepodařilo změnit ani do konce první světové války.

Dále

se ukázalo, že vojenský lékař, jenž formálně mezi důstojníky patřil, jimi z počátku nebyl příliš
respektován a byl chápán spíše jako cizí element. O tom ostatně svědčily i rozdílné názvy
hodností, jimiž vojenští lékaři disponovali. Vojenští lékaři se tak alespoň zpočátku cítili jako
„páriové armády“. Přetrvávající dvojkolejnost ve velení nemocnic dlouho trápila vojenskou
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službu podunajské monarchie, protože lékař neměl prakticky do konce 19. století rozkazovací
právo na rozdíl např. od svého pruského (později německého) kolegy, který ho získal již
krátce po prusko-rakouské válce. Jejich postavení se však postupně zlepšilo, a to hlavně
v průběhu první světové války. Mezi lékaři a důstojníky však stále přetrvávaly určité rozdíly.
Právě pomalý kariérní postup a relativně nízká váženost vojenského lékaře uvnitř
důstojnického sboru měly za následek, že se armádě téměř nikdy nepodařilo naplnit
předepsané počty vojenských lékařů. Co se týče samotného mužstva, ani ono nevnímalo
vojenské lékaře čistě jako důstojníky, ale spíše jako doktory. S lékaři se vojáci všeobecně
snažili vycházet dobře, což bylo dáno také tím, že je mohli v budoucnu potřebovat. Za války
byl velký zájem o službu u sanity, protože to bylo považováno za bezpečnější zaměstnání.
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4. VZTAH MEZI VOJENSKÝMI A CIVILNÍMI LÉKAŘI
V této kapitole se nejprve zaměřím na prolínání civilní a vojenské medicíny v průběhu
19. století. Poté bude pozornost věnována vztahům vojenských lékařů s jejich civilními
kolegy a porovnání vývoje vojenské a civilní medicíny do konce první světové války.

4.1

Prolínání civilního a vojenského lékařství v průběhu dlouhého 19. století
Válečné události ovlivňují obecně všechny vědy. To platí ve větší či menší míře také

o lékařských vědách. Přímá ovlivnění vývoje medicíny válečnými událostmi lze sledovat již
od nejstarších dob. Jejich paradoxně pozitivní vliv je patrný zejména v rozvoji chirurgie,
i když ta dlouho (až do konce 18. století) v medicíně patřila spíše na okraj a chirurgové byli
často považováni za řemeslníky. 167 Došlo také k pokrokovým změnám ve vojenském
zdravotnictví, které se odehrávaly na bázi pokroku v medicíně 19. století.168
19. století s sebou přineslo mnoho nezvratných změn na poli sociokulturním
a vědeckém. Přírodní a sociální prostředí člověka změnila industrializace a průmyslová
revoluce. Každodenní život se měnil díky novým vynálezům – byly vynalezeny např. parní
stroj, parníky a lokomotivy, první elektrické přístroje, později také automobily a letadla,
ale také nové způsoby veřejné zábavy jako je film. V Evropě a Severní Americe začalo rovněž
přibývat obyvatel, zejména v průmyslově rozvinutých oblastech, kde dramaticky vzrostla
koncentrace počtu obyvatel měst, která nově příchozím poskytovala šanci na zbohatnutí,
ale také bídu, špínu, nemoci a smrt.169
Svým vývojem si prošly také armády, které se během francouzské revoluce
a napoleonských válek změnily z desetitisícových profesionálních a stavovských uskupení
na statisícová a později milionová tělesa, která byla doplňována skrze konskripci obyvatelstva.
Z války a armády se tak stala věc národů.
Tyto změny ve společnosti i ve válce s sebou vždy přinášely nové požadavky
na medicínu. Ta ostatně sama neunikla transformaci, především vlivem nových vědeckých
167
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poznatků z osvícenství. Těžila také přímo i nepřímo z rozvoje vědy v 19. století,
kdy nastoupila nová epocha veřejného financování vědy. To přineslo nové lidské zdroje,
instituce i nové možnosti výuky a výchovy, která také byla spojena se zvýšenými nároky
a očekáváními. Patrony vědy již nebyli soukromí mecenáši, ale přímo stát. Vznikaly nové
vědecké společnosti a věda začala být považována za hnací sílu pokroku.170
Jednou

z uznávaných

vědeckých

disciplín

se

stala

právě

medicína

a

ti

nejambicióznější lékaři začali užívat vědeckých metod a hovořit vědeckým jazykem.
Postupně začala vznikat významná centra výzkumu medicíny v Paříži, Londýně, Berlíně
i ve Vídni. Došlo ke vzniku nového typu klinické medicíny založené na vědeckém pozorování
pacientů a patologické anatomii. Roku 1816 např. doktor René Théophile Hyacinthe Laënnec
vynalezl stetoskop. Významně se začala prosazovat také histologie, která spojuje anatomii
a fyziologii. Nové laboratorní metody a možnosti pak daly vzniknout také farmakologii.
Největším pokrokem během 19. století však prošla chirurgie, která se jako obor v této
epoše změnila více než za celých předchozích 2000 let. Započala tak cestu k dnešní moderní
chirurgii s vyspělými technologickými postupy. Ještě počátkem 19. století se chirurgové
odvažovali léčit nejvýše drobné úrazy, zlomeniny či provádět amputace. I tyto výkony však
byly považovány za velmi rizikové a hrozila při nich smrt pacienta na sepsi. Nicméně
vnímání chirurgů jako svého druhu „řezníků“ přestávalo platit.171
Na univerzitách docházelo při výuce nových lékařů postupně stále víc k propojování
chirurgického a internistického pohledu na medicínu. Z univerzit v Paříži, Londýně,
Edinburghu, Vídni, či Leidenu tak vycházely stovky vysoce vzdělaných lékařů.
Ze všech lékařských disciplín 19. století pak byla právě chirurgie vojenské medicíně
nejblíže. Začátečníci v oboru chirurgie během četných válek této doby získávali neocenitelné
zkušenosti, které se jim později hodily také pro civilní medicínu. Velké množství chirurgů
si pak na bojištích vydobylo slávu a respekt. V Evropě mezi tyto chirurgy patřili např. George
James Guthrie, který se snažil humanizovat péči o raněné, nebo chirurg a anatom Charles Bell,
jenž mimo jiné ošetřoval střelná zranění v bitvě u Watterloo.172
Velkého uznání si získal také hlavní chirurg napoleonské armády Dominique Jean
Larrey, který doprovázel vojsko na všech jeho taženích a zasloužil se např. o vznik do té doby
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neexistujícího systému odvážení raněných přímo z bojiště. Larrey tedy prosadil zásadu
co nejvčasnějšího ošetření již na bojišti, aby se omezila rizika prodlení. Prosadil proto tzv.
létající ambulance – lehké, pérované vozy schopné kromě chirurgického a sanitního personálu
pojmout až čtyři raněné. Lehčí případy doporučoval obvázat a těžší případně rovnou operovat.
Ranění vojáci pak byli těmito ambulancemi transportováni na obvaziště a následně do polních
nemocnic. O zavedení systému jakožto ve své době nejprogresivnějšího prostředku polního
zdravotnictví se zasloužil také hlavní chirurg armády Pierre Francois Percy, který byl jedním
z prvních chirurgů prosazujících nedotknutelnost nemocnic. Larrey se také stal otcem
myšlenky třídění pacientů už na bojišti. Úplné schéma třídění raněných na bojišti jako základu
polního vojenského zdravotnictví je však připisováno ruskému válečnému chirurgovi Nikolaji
Ivanoviči Pirogovovi během krymské války mezi lety 1853–1856.173 Z dalších chirurgů, kteří
měli zkušenost s válečnými poraněními, je pak zapotřebí zmínit ještě Augusta Nélatona, jenž
vynalezl sondu s porcelánovým hrotem k vyhledávání kulek v těle.174
Během 19. století došlo také k řadě zásadních inovací chirurgie, z nichž dvě se ukázaly
být nejdůležitějšími pro její další vývoj. Prvním byl objev anestezie, který umožňoval
„bezbolestnou“ chirurgii, kdy se postupně začal k uspávání pacientů používat rajský plyn, éter,
až konečně převládlo užívání chloroformu. Éterovou narkózu jako první navrhl bostonský
lékař Charles T. Jackson a první praktické využití provedl r. 1846 Williams
T. Morton. O rok později použil edinburský gynekolog James Y. Simpson chloroform.
Ve stejném roce Pirogov použil při tažení na Kavkaz éterovou narkózu v polních
podmínkách.175
Druhým zásadním objevem bylo vyřešení problému, který (nejen) chirurgii sužoval již
od počátku medicínské vědy – problému pooperační infekce. Zprvu totiž na operačním sále
nepanovala dostatečná hygiena. Pacient ležel na dřevěném stole, pod nímž byly nasypány
piliny, které vsakovaly odtékající krev. Chirurgové pak operovali bez roušky, speciálního
oděvu, často i bez prostého umytí rukou. S počtem operovaných pacientů se tak úměrně
zvyšoval počet těch, kteří umírali na nemocniční otravu krve. Objevitelem a zastáncem
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metody antisepse se stal od roku 1847 asistent vídeňské porodnické kliniky uherského původu
Ignaz Semmelweis, jenž jako první rozpoznal totožnost rané infekce a horečky omladnic. 176
Myšlenku o patogenní roli mikroorganismů, se kterou přišel již Louis Pasteur, dále
rozvinul skotský lékař Joseph Lister, který začal ničit choroboplodné mikroby v ráně
chemickými prostředky. Cesta k prosazení metody antisepse však nebyla jednoduchá a válku
roku 1866 např. neovlivnila. K jejímu zavedení pomohlo úspěšné praktikování této metody
německými válečnými chirurgy ve válce 1870–1871. Zatímco francouzští lékaři provedli
13 200 amputací končetin, přičemž u 10 000 z nich se později rozvinula gangréna, která měla
za následek smrt pacienta, prosazením metody antisepse u německých válečných chirurgů
se změnil poměr vojáků zemřelých v boji a těch, kteří zemřeli v důsledku zranění či
nemoci.177
Objevení anestezie a antisepse tak výrazně rozšířilo obzory chirurgie. Možnost omezit
bolest a zabránit infekcím umožnily chirurgii léčit nejen končetiny, ale také vnitřní orgány.
Ze způsobu akutní, či poslední záchrany, kdy vše ostatní již selhalo, se tak chirurgie stala
cennou součástí terapeutického arzenálu.
Válka přinesla mnoho změn také ve vojenské medicíně jiných států. Např. vojenské
lékařství ve Velké Británii prošlo reorganizací po krymské válce r. 1853–1856. Z iniciativy
Florence Nightingale se začala stavět vojenská nemocnice v Nentley (dostavěná r. 1860)
a r. 1860 byla ve Fort Pitt založena první vojensko-medicínská škola ve Velké Británii – Army
Medical School, která byla r. 1863 přeložena taktéž do Nentley. Roku 1898 pak byly založeny
Lékařské sbory královské armády (Royal Army Medical Corps) a r. 1902 Royal Army Medical
School, jejímž úkolem bylo vychovávat důstojníky zdravotnické služby.178
Zcela nové prostory se otevřely v oblasti boje proti infekčním chorobám, tedy v oblasti
vrcholně důležité i pro fungování armád. Novou roli zde začaly hrát obory hygiena,
mikrobiologie a bakteriologie. Pro věci armády měly vedle chirurgie velký význam právě tyto
obory, neboť v tak velké koncentraci lidí na jednom místě za nepříznivých hygienických
podmínek
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celou

armádu.

Například při bojích britské armády v jižní Africe na přelomu 19. a 20. století padlo v boji
8 000 mužů, zatímco na břišní tyfus jich zahynulo 13 000.179
V průběhu 19. století se medicína výrazně profesionalizovala. Vznikla již zmíněná
mikrobiologie, jejíž základy položil během svých pokusů Luis Pasteur. Mezi vědecké
disciplíny ji však pomohl ustanovit až německý lékař Robert Koch a jeho spolupracovníci
a žáci. Na Kochových výzkumech se přitom velkou měrou podílela také německá armáda,
se kterou udržoval velmi přátelské styky. Mnozí z jeho spolupracovníků navíc byli
vojenskými lékaři. Vojenští lékaři se také v jeho institutu běžně vzdělávali v oborech
mikrobiologie a bakteriologie. Koch sám v armádě zastával čestné funkce a r. 1884 od ní
dokonce obdržel titul generálního lékaře II. třídy (Generalarzt II. Klasse – hodnost na úrovni
generálmajora) a stal se řádným profesorem na armádním Friedrich-Vilémově ústavu pro
vzdělávání

vojenských

lékařů

(Friedrich-Wilhems-Istitut

für

das

Militärarztliche

Bildungswesen).180
Vše poté vyvrcholilo první světovou válkou, která v mnohém znamenala pokrok již
nejen v chirurgii, ale také v oborech bakteriologie a plastické chirurgie. Například německý
chirurg Ferdinand Sauerbach (1875–1951) mezi lety 1915–1916 sestrojil tzv. Sauerbachovu
ruku – protézu, která využívala zachované funkce pahýlu paže. Došlo také k objevu
sérologické metody k diagnostice skvrnitého tyfu, francouzský chirurg Jacques Luis Reverdin
vypracoval metodu kožní transplantace při válečných poraněních atd.181
První světová válka dále obecně urychlila vývoj ve výzkumu transplantace krve
a prohloubila poznatky o epidemických chorobách, chorobách z podvýživy, ale také
o neurologických a psychických chorobách. Úspěšným se ukázal být také boj proti tetanu.
V posledních letech před první světovou válkou tedy rozdíl mezi oběma obory již nebyl tak
markantní. První světová válka pak odstartovala trend, kde se civilní medicína v některých
oblastech začala inspirovat vojenskou. To platilo zejména pro chirurgii a nově vzniklou
plastickou chirurgii.182
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4.2

Vliv Ženevské konvence na postavení vojenského lékaře
První snahy o organizovanější pomoc raněným vojákům v poli a uplatnění

humanitárních zásad v bitvách se začaly objevovat již kolem poloviny 19. století, a to během
občanské války ve Švýcarsku r. 1847 a zejména krymské války z let 1853–1856. V krymské
válce se dokonce začalo s organizováním dobrovolnické zdravotní péče. Rozhodující impuls
pro zlepšení osudu raněných vojáků však přišel až 26. června 1859 po bitvě u Solferina
ve francouzsko-rakouské válce, kde více než 40 000 padlých a raněných vojáků zůstalo ležet
na bojišti. Bitvě byl přítomen také Henry Dunant, jeden z pozdějších zakladatelů Červeného
kříže. Dunant r. 1862 napsal útlou knihu Vzpomínka na Solferino, jejíž vydání vzbudilo
značný ohlas mezi světovou veřejností. Výtisky knihy poté zaslal také evropským monarchům
s návrhem na založení mezinárodní dobrovolnické organizace, která by se starala o zraněné
vojáky v poli, a uzavření mezinárodní dohody o ochraně zraněných vojáků na bojišti. Rok
nato byl ve švýcarské Ženevě ustanoven mezinárodní výbor, který 1. září 1863 svolal
do Ženevy internacionální konferenci. Na té byl prakticky založen Mezinárodní červený kříž.
Snaha výboru o dosažení neutrality raněných vojáků i jejich ošetřovatelů na bojišti
poté vyústila v další ženevskou konferenci, kde měla tuto snahu stvrdit diplomatická úmluva
mezi státy. Stalo se tak 22. srpna roku 1864. 183 Signatářské státy, které tuto úmluvu
podepsaly, 184 se zavázaly během bitev respektovat ambulance a vojenské nemocnice jako
neutrální půdu, chráněnou, dokud se v těchto nemocničních zařízeních zdržují ranění. Stejně
nedotknutelným se podle smlouvy stal také ošetřující personál, a to i ve chvíli,
kdy nemocniční zařízení obsadí nepřítel. Personál se mohl rozhodnout, jestli v něm zůstane
a bude dál konat svou povinnost (ve které mu nemůže být bráněno), nebo se svobodně vrátí
ke svému vojenskému útvaru. Také bylo od této chvíle chráněno civilní obyvatelstvo, které
v případě pomoci při ošetřování raněných bylo bráno rovněž za neutrální stranu a bylo
ušetřeno od veškerých kontribucí. Od této doby se také začalo s označováním nemocnic,
ambulancí i ošetřujících viditelným symbolem červeného kříže.185
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První Ženevská úmluva o ochraně obětí války (dále Ženevská konvence), která vznikla
v roce 1864, byla v Rakousku přijata až později r. 1866 nedlouho po bitvě u Hradce Králové,
kde byla rakouská armáda poražena pruskou. V této bitvě se ukázalo, že je vojenská
nemocniční síť nedostatečná a že se musí zdravotnická služba okamžitě reorganizovat
a modernizovat. Vojenští lékaři si byli tohoto faktu sami vědomi a chápali posun ve vedení
války. Ta se totiž již nevedla pouze na bitevních polích, ale také během celých tažení. Při
manévrech a pohybech vojsk právě vyvstávala pro vojenského lékaře největší výzva: musel
udržet velkou masu vojáků v bojeschopném stavu. Stačila jediná chyba v organizaci, nebo
pochybení lékaře a mohla propuknout epidemie schopná znemožnit další vedení války.186
Ženevská konvence rakouské (později pak rakousko-uherské) zdravotnické službě
velmi prospěla. Mezi primární klady připojení se k tomuto mezinárodnímu paktu patřilo
samozřejmě to, že členové zdravotnické služby se na bojišti stali chráněnými osobami. Dále
bylo na konvenci pohlíženo jako na způsob, jak sblížit členy zdravotnické služby, zvláště pak
vojenské lékaře, s jejich zahraničními kolegy jak po stránce ideové, tak po stránce praktické –
od této chvíle byly totiž rakousko-uherskému vojenskému zdravotnictvu otevřeny všechny
zdravotnické služby signovaných států. Zdravotnické službě se tak naskytla možnost
porovnávat jednotlivé systémy se svým a zároveň se od nich učit a brát podněty k nutným
reformám.187
Také se soudilo, že by tato smlouva mohla pomoci překlenout propast zející mezi
vojenským a civilním lékařstvím. Vojenské lékařství se do té doby specializovalo pouze
na válečná zranění, zatímco to civilní vojenskými lékaři pohrdalo. Civilní lékařství totiž mělo
dobré vědecké základy díky univerzitám, na kterých bylo vyučováno a jejichž nejvyšší
autority na vojenské lékařství a zejména na práci se zraněnými na bitevních polích nahlížely
jako na hanbu pro opravdového lékaře. O kariéře vojenského lékaře pak tyto autority obecně
soudily, že se jí může věnovat pouze lékařský proletariát.188 Z tohoto důvodu byl také roku
1867 zřízen vojensko-lékařský vědecký časopis Der Militärarzt, ve kterém mohli vojenští
lékaři publikovat své nejnovější poznatky a studie založené na příkladech z praxe.
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Vojenští lékaři kromě toho mohli také přispívat do civilních lékařských časopisů jako
např. do Časopisu lékařů českých, který vznikl už v lednu r. 1862. Zpočátku byly do tohoto
časopisu posílány mj. krátké zprávy informující o tom, co se děje ve vojenské zdravotnické
službě. Později zde vycházely studie o určitých zraněních a chorobách, se kterými se vojenští
lékaři dostali do styku častěji než lékaři civilní a v jejich rozpoznávání a léčení tedy měli
náskok. Jednalo se zejména o různá střelná poranění, ale také o venerické choroby typu
syfilidy a nakažlivá onemocnění jako je cholera, tyfus apod.

4.3 Konfrontace vojenského lékařství s civilním v Rakousku a RakouskoUhersku
Přestože již od doby Josefa II. měli vojenští lékaři a ranhojiči svou vlastní akademii
Josefinum, kde se mohli vzdělávat a profesně rozvíjet, prakticky celé dlouhé 19. století
udávala tón v lékařské vědě civilní medicína. To ale bylo dané celkovou koncepcí výchovy
armádních lékařů a ranhojičů té doby. Účelem nebylo vychovat z nich všestranné lékaře,
ale

vojáky

buď

s chirurgickými,

nebo

jen

základními

lékařskými

schopnostmi.

To se samozřejmě také projevovalo na úrovni vojenských lékařů. Ve druhé polovině 19. století
však akademie zažila po určité reorganizaci svou renesanci a rozdíl se začínal smazávat.
Profesuru na této škole zastávali na svou dobu velice kvalitní pedagogové jako např. profesor
František Piťha, lékaři Duchek, Späth a Ludwig, nebo v pozdější generaci vrchní štábní lékař
František Chvostek.189
Všechny chyby ale odstraněny nebyly. Akademii byl nadále vytýkán důraz
na vojenský dril místo na lékařské znalosti. Studium tam bylo považováno za relativně snadné
oproti civilním školám. Později v roce 1867 dokonce bylo Josefinum kritizováno za to, že tam
studentovi stačilo složit tři zkoušky a byl jmenován doktorem všeho lékařství, což některým
civilním lékařům přišlo absurdní.190
Ke konfrontaci mezi civilním a vojenským lékařstvím pak došlo během války r. 1866,
kdy se mnoho civilních lékařů zapojilo do pomoci raněným vojákům. Z ní vojenské lékařství
nevyšlo nejlépe a také vojenské autority uznávaly, že si civilní lékaři a dokonce i medikové
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vedli velmi dobře.191 Jak již bylo dříve řečeno, po prohrané válce vznikla komise pro reformu
lékařské služby, ve které byli zastoupeni vojenští lékaři, civilní lékaři (často vědecké autority
z univerzit) a vojenští důstojníci.192 Kromě reformy celkové organizace zdravotní péče byla
na programu jednání o zlepšení vzdělání vojenských lékařů.
Velké boje se během těchto nutných reforem sváděly také kvůli zachování Josefina,
což byla stále jediná instituce, která se přímo specializovala na výuku vojenských lékařů.
Střety, které se vedly ohledně jejího zániku či případného zachování, byly tak ostré,
že se dostaly až do odborného tisku a informoval o nich právě také Časopis lékařův český. 193
Původně akademická debata později přerostla dokonce v soud za urážku na cti mezi jejími
dvěma aktéry, docentem Wittelshöfferem a plukovním lékařem Michelisem.194
Hlavními argumenty zastánců zrušení Josefina byl příliš drahý provoz – ročně podle
nich stál 300 000 zlatých. Vzhledem k tomu, že na této akademii promovalo každý rok pouze
30 vojenských lékařů, jeden nový lékař stál 10 000 zlatých. To pokládali za neúměrně mnoho
a připomínali, že kdyby vláda místo tohoto drahého provozu vyplatila 30 lékařům vojenská
stipendia ve výši 600 zlatých, získala by armáda stejný počet doktorů za pouhých 18 000
zlatých. Navíc kritizovali absolventy Josefina za jejich údajnou nevzdělanost, prostopášnost
a určitou aroganci. Již zmíněný plukovní lékař Michelis dokonce prohlásil, že „nejsou dosti
vzdělaní, nerozumějí mnoho, strávivše mnoho času s prostitucí“. 195 Dále byl absolventům
i učitelům vytýkán přehnaný důraz na vojenskou výuku a to, že studenti jsou většinou jen
vojensky cepováni. Porovnávali také výkony civilních lékařů, kteří ve vojsku vypomáhali
během prusko-rakouské války r. 1866, s výkony jejich vojenských kolegů a soudili, že civilní
lékaři zvládnou to samé.
Zastánci Josefina, mezi které patřili mimo jiné profesor Piťha (který na této akademii
ovšem přednášel) a štábní lékař Mundy, zase argumentovali tím, že Josefinum vychovává ty
nejlepší vojenské lékaře, dobré anatomy a odvážné operatéry. Dále poukazovali na to,
že podobné ústavy se nacházejí i v jiných zemích – např. v Anglii, Francii, Rusku a Prusku,
a že počet civilních lékařů, kteří vstupují do armády, je velmi malý. Běžně množství civilních
lékařů, kteří za rok v Rakousko-Uhersku přišli do vojenské služby, nepřesáhlo 15, zatímco
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ročně opouštělo armádu cca 40 lékařů. Absolventi Josefina tvořili dvě třetiny všech
vojenských lékařů. Zastánci se obávali, že bez akademie by poklesl počet vojenských lékařů
pod únosnou mez, protože civilní lékaři evidentně považovali tuto práci za málo atraktivní.
Obávali se také, že se tento post může stát oblíbenou destinací pro různé dobrodruhy, zatímco
z Josefina do armády přicházejí „skuteční lékařové“. Uznávali sice, že „pravou
vědeckost“ mezi vojenské lékaře v té době vnesli až civilní doktoři během již zmiňované
války, upozorňovali však, že mezi lékaři v armádě musí být zachován vojenský duch, který
lze nabýt jen v Josefinu. 196
Přestože v této době ještě zrušení Josefina těsnou většinou hlasů neprošlo, jeho osud
byl nahnutý. Již v roce 1870 bylo přijato usnesení, že se z finančních důvodů postupně uzavře
a jeho pedagogové a sbírky přestoupí na vídeňskou univerzitu. Postupný přechod
na univerzitu čekal také studenty, kterým bylo poskytnuto od vlády stipendium. Nakonec byla
akademie definitivně zrušena r. 1874.197
Od této doby armáda doplňovala stav svých vojenských lékařů tím, že platila méně
zámožným studentům lékařství na univerzitách stipendia. Výměnou za to se příjemci stipendií
zavázali odsloužit v armádě určitý počet let. Dalo by se tedy říci, že nakonec zvítězila v této
debatě zejména finanční stránka celé věci.
Toto rozhodnutí však mělo také své nevýhody. Ta největší spočívala v tom,
že se po řádném ukončení vzdělání a obdržení lékařského diplomu vojenský lékař často
nemohl specializovat, nebyla mu dána možnost rozvíjet své schopnosti a profesně zakrněl.
To samozřejmě např. v očích civilních lékařů nebylo velké lákadlo pro službu v armádě a také
vojenská medicína tímto rozhodnutím ztrácela krok s medicínou civilní. Navíc se čerství
absolventi univerzity, kteří šli do armády, neměli kde seznámit se specifiky vojenskolékařského zaměření. Kvůli odstranění tohoto problému byl po zrušení Josefina zřízen
vojensko-lékařský kurs, kde měli mladí vojenští lékaři získat vědomosti potřebné k výkonu
vojenské medicíny, zatímco staří vojenští lékaři si zde měli oživit své dovednosti a získat
nové.198
Aby byla tato situace napravena, byla r. 1907 zřízena ve Vídni Vojensko-lékařská
aplikační škola, která měla za cíl umožnit vojenským lékařům učit se a rozvíjet své schopnosti.
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Na škole měli možnost vyučovat vojenští lékaři, kteří už měli nějakou praxi. Dalším cílem
bylo seznámit budoucí vojenské lékaře, již zde museli prodělat roční kurs, s vojskem
a specifiky vojenské medicíny. Byly zavedeny kvalifikační zkoušky plukovních lékařů
a rozšířil se počet dlouhodobých stáží na univerzitních klinikách.199

4.4

Rozdíl mezi civilními a vojenskými lékaři
Základní rozdíl mezi vojenskými a civilními lékaři spočíval ve faktu, že vojenští lékaři

museli často sloužit „dvěma pánům“. Na jedné straně museli plnit své poslání v zájmu a pro
blaho pacienta, na druhé straně však byli součástí vojenského aparátu a museli se řídit jeho
potřebami a nařízeními, které občas byly v přímém rozporu se zájmy pacienta.
Před podobný problém byla ostatně postavena také medicína, ze které se během
19. století začala stávat veřejná služba pod kontrolou státu a stále více lékařů trávilo část nebo
i celý svůj život ve státních službách. Obdobná situace jako u vojenských lékařů tak mohla
vyvstat např. u vězeňských lékařů.200 V prostředí Rakousko-Uherska sloužily jako prostředník
mezi státem a lékařskou profesí od 90. let 19. století lékařské komory. Ty povinně sdružovaly
všechny lékaře vykonávající soukromou praxi a díky nim mohl stát lépe působit na tyto
reprezentanty svobodného povolání. Na druhou stranu se skrze ně lékařstvo lépe obracelo
se svými náměty a požadavky na stát.201 Vojenští lékaři však takového prostředníka neměli
a stát, potažmo armáda na ně mohli působit přímo, což se projevovalo ve způsobu, jakým
vojenské lékaře vnímali jejich civilní kolegové.
Například dr. Albert Škarvan během své povinné vojenské služby odmítl sloužit jako
vojenský lékař s odvoláním na vlastní svědomí, protože „vojenský lékař může být od přírody
sebelepší člověk, předpis a služba činí ho nemilosrdným a nespravedlivým. A nemůže to být
jinak, poněvadž, když bude více poslouchat svoje svědomí a svoje srdce, tak velmi rychle
přijde do příkrého rozporu se zákony a svými představenými. On rozhoduje, kteří lidé jsou
schopni jít na jatka, totiž assentuje vojáky,202 on trýzní všelijaké simulanty, on dodává tyto
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nešťastníky vojenskému soudu a žalářům. Když věší, nebo střílí nějakého provinilce, i zde
vykonává svou funkci vojenský lékař – ve společnosti kata. Vůbec všechny zvěrstva, která
se dějí u vojska, dějí se s aprobací vojenského lékaře. Pravda, mimo toto všechno ještě léčí,
ale Bože můj jak léčí! Čest výjimkám.“ 203 Přestože je nutné mít u osoby dr. Škarvana
na paměti, že podobně jako v případě dr. Bezděka, šlo o přesvědčeného pacifistu, soudím,
že poměrně přesně vykreslil stereotyp profesionálního vojenského lékaře. Podle tohoto
stereotypu je vojenský lékař někdo, komu na předpisech záleží více než na pacientovi, chová
se vůči pacientům s vojenskou přísností a neumí ani příliš léčit. A pokud umí, kvůli velké
míře byrokracie toho nevyužívá. Vojenská zdravotnická služba se také stávala terčem
karikatur v dobovém tisku.204
Kolem r. 1868 tak byl spatřován rozdíl mezi zdravotnickými zařízeními vojenskými
a civilními. Co do vybavení byla sice zhruba stejná, rozdíly však civilní lékaři spatřovali
zejména v pro ně nezvyklém způsobu, jak bylo s pacienty nakládáno. Civilní lékaři tento
způsob hodnotili jako nevyhnutelně nepřívětivý k pacientovi. Vojenští lékaři se však hájili tím,
že rozdíl v zacházení s pacienty nesouvisí s možnými nedostatky v humanitě či vědeckosti
vojenských lékařů, nýbrž v jejich vojenském formování, a tím i podmínečné závislosti
v myšlení a konání.
Vojenský lékař byl totiž v první řadě vojákem, co musí poslouchat rozkazy, a teprve
potom lékařem, který má rozkazovací právo. To vedlo opět ke zvláštní dvojkolejnosti
ve velení, protože vojenský lékař měl poslouchat hlavně svého velícího důstojníka, zároveň
se však musel řídit přáními svého lékařského nadřízeného. Již v té době vojenští lékaři
usilovali o odstranění tohoto problému. Situace však byla složitá, neboť byli i v rámci armády
považováni stále (podle jejich mínění již víceméně anachronicky) za párie.
Toto mínění se podle nich samých měnilo velice pomalu, přestože si postupem času
snažili zvyšovat svou vědeckou kvalifikaci a čas od času byli vyznamenáni za statečnost.
Za hlavní chybu, která stále zapříčiňovala toto nezáviděníhodné postavení, však nepovažovali
své povolání jako takové, nýbrž přílišnou skromnost hraničící až s netečností, která dostala
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vojenského lékaře do postavení „armádního otloukánka“. 205 Mladí vojenští lékaři si poté,
co zažili tyto poměry ve službě a zjistili, že ve svých lékařských nadřízených přílišné zastání
nemají, začali hledat vzory ve vojenských důstojnících a podle toho „po vojensku“ jednali
i se svými pacienty.
Další rozdíl v zacházení s pacienty ve vojenských nemocnicích spatřovali také
ve vojenské byrokracii a z ní vyplývajícího spěchu při určování diagnóz pacientů. Většinou ji
totiž nemocní vojáci dostali ihned při vstupu do nemocnice, aby mohli být příští den podle
předpisů nahlášeni k dennímu raportu. Proto často dostali tu nejlehčí a nejpohodlnější
diagnózu. Tento nešvar byl v článku anonymního vojenského lékaře označován jako
pozůstatek starého způsobu vojenské lékařské péče nazývané také „ranhojičství“.206
V průběhu roku 1868 se navíc v časopisu Der Militärarzt rozhořela polemika mezi
civilními a vojenskými lékaři o tom, zda je vůbec rozlišování mezi vojenskými a civilními
zdravotnickými zařízeními potřeba a jestli lékař ve vojsku vůbec potřebuje vojenské vzdělání
a zaměření. Civilní lékaři podle autora článku argumentovali čas od času tím, že organizace
a struktura vojenské i civilní zdravotnické služby je prakticky stejná a že doktor si u armády
vystačí se svými znalostmi obecné medicíny, aniž by musel podstupovat další zvláštní
armádní výcvik.
Hlavní rozdíl spatřoval autor článku zejména v obojetném postavení vojenské
zdravotnické služby. Vojenský lékař a s ním i celá zdravotnická služba tedy podle něj museli
splňovat nároky po stránce civilní medicíny. Bylo však také nutné, aby lékař získal ještě
vojenské vzdělání a na toto odvětví se dále specializoval. Zároveň poukazoval na exkluzivitu
vojenského povolání a na hrdost a sounáležitost vojenských lékařů se zbytkem armády.207
Zvláštní spojení doktora a armádního důstojníka si uvědomovali i samotní vojenští
lékaři. Proto se vůči svým civilním kolegům vymezovali a často se považovali za „určitý druh
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lékaře“. 208 Přes jisté pohrdání ze strany civilních lékařů i vojenských důstojníků své povolání
vnímali jako prestižní zejména díky důstojnickému statutu. Dokládá to i snaha o důstojnické
vystupování, sebeprezentaci a dbaní na to, aby svým chováním nepošpinili důstojnickou čest.
Zároveň cítili loajalitu vůči armádě, pluku či nemocnici, kde sloužili.
Také si byli vědomi toho, že některé věci, jež během výkonu své vojenské služby
dělali, byly jejich kolegům v civilu nepochopitelné, např. jejich striktní zacházení s pacienty.
Uvědomovali si, že mezi těmito odvětvími medicíny zeje poměrně velká propast a snažili se ji
překročit zaprvé zvyšováním vlastní kvalifikace a zadruhé zdůrazňováním výlučnosti své
práce, kterou podle nich mohl dobře vykonávat pouze někdo s jejich kvalifikací.209
Problémy s přílišnou byrokratizací vojenské zdravotnické služby a striktním
zacházením s pacienty však přetrvávaly i v dalších obdobích. Dr. Mysliveček po dvouleté
službě v armádě popisoval svou službu rodičům jako „ozbrojenou a chráněnou vraždu duší
a těl – a obyčejný voják má ještě nebe, neboť má čisté svědomí, on jen trpí a neúčastní se
na křivdě, ale já musím a stále mi káží, že musím být přísnější na lidi.“210 Také v dopisu
bratrovi píše ze cvičení, že „s marody se to bere zkrátka“.211 Přísnější zacházení s pacienty
zaznamenal během svého působení ve vojsku také dr. Bezděk.212
Zpočátku vojenská medicína skutečně zaostávala a soustředila se pouze na chirurgii,
vůči které ještě na počátku 19. století panovaly určité předsudky. Mnoho později proslulých
civilních chirurgů však získalo zkušenosti na evropských bojištích. Situace se postupně
změnila díky novým objevům a vynálezům v civilní medicíně, které vojenská medicína
přejímala. Až po zavedení reforem v rakouské, později rakousko-uherské zdravotnické službě
a přistoupení k Červenému kříži se situace v tamější vojenské medicíně začala měnit
k lepšímu. Lékaři dokonce založili svůj odborný časopis a později se mohli postgraduálně
vzdělávat na Vojensko-lékařské aplikační škole ve Vídni i na dalších univerzitách. Díky
Červenému kříži se vojenští lékaři také stýkali se svými kolegy ze zahraničí a předávali si
208
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poznatky. Progresivní přístupy k chirurgii a zejména plastická chirurgie, která se začala více
rozvíjet až v průběhu první světové války, pak byly vojenským příspěvkem k rozvoji lékařské
vědy jako takové.
Civilní lékaři ve svých vojenských kolezích viděli mnohdy podobného hybrida vojáka
a lékaře jako vojenští důstojníci. Vojenští lékaři se od civilních lišili také snahou udržovat
v nemocnicích vojenskou kázeň, což ti civilní nemohli dlouho pochopit. U civilních lékařů
se také mohl objevit stereotyp vojenského lékaře jako nekvalitního.
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5. POSTOJ ČESKÝCH LÉKAŘŮ K VÁLCE, RAKOUSKOUHERSKU A ARMÁDĚ NA POZADÍ BALKÁNSKÝCH
VÁLEK A PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
Tato kapitola se bude zprvu věnovat českým civilním lékařům a jejich kontaktům
s armádou. Pozornost bude soustředěna také na otázku, zda se český vojenský lékař v rámci
mnohonárodnostní armády nějak odlišoval od svých kolegů ze „širší vlasti“. Dále bude
analyzována jejich situace během balkánských válek a první světové války, kdy velká část
z nich sloužila nebo musela sloužit v armádě. Pro větší orientaci čtenáře v problematice
balkánských válek bude objasněn jejich historicko-politický kontext a průběh. Závěr této části
práce, který staví na komparaci postojů a zážitků českých lékařů během dvou konfliktů
ve druhém desetiletí 20. století – balkánských válek a první světové války, pak pojednává
o otázce jejich loajality vůči armádě a státu.

5.1

Medici – první styky s armádou
Všeobecná branná povinnost se nevyhnula ani vysokoškolským studentům. Ti si ji

však odbývali jako tzv. jednoroční dobrovolníci (die einjähriger Freiwillige). Tuto instituci
vytvořila v roce 1868 liberální rakousko-uherská vláda, protože mj. doufala, že se důstojnický
sbor podaří naplnit vzdělanými civilisty a že se služba v armádě stane v kruzích měšťanstva
atraktivní. Jednoroční dobrovolník byl do služby odveden jako ostatní branci, požíval však
řady

privilegií.

Po

ukončení

předepsaného

výcviku

byl

považován

za

kadeta

s poddůstojnickou hodností, měl šanci se po ukončení povinné vojenské služby stát
poručíkem v záloze a dokonce se mohl dát aktivovat a dále sloužit v armádě jako kariérní
důstojník. Sny liberálních vlád o tom, že se řady důstojnického sboru podaří rozšířit o učené
civilisty, se však nenaplnily, neboť těch z celkového počtu záložních důstojníků do aktivní
služby v armádě vstoupil pouze zlomek.213
V rámci tohoto statusu byla jeho nositelům povinná vojenská služba zkrácena na rok.
Tuto službu si však jednoroční dobrovolníci museli sami hradit. Pouze ti, kteří dodali
osvědčení o chudobě, odcházeli do služby na státní náklady. Občas proto vznikaly ze strany
odvedenců nebo rodičů prosby na oficiální místa nebo vlivné osoby, zda by jednoroční
213
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dobrovolníci nemohli sloužit co nejblíže svému domovu, protože jejich pobyt v ostatních
zemích Rakouska-Uherska by jejich rodina nebyla schopna financovat.214
Jak již bylo řečeno, rakousko-uherská armáda vychovávala z jednoročních
dobrovolníků své potencionální důstojníky. Při jejich výcviku, zejména ve druhé části jejich
služby, byl proto kladen důraz na to, aby se důstojníky stali nejen formálně, ale také svým
vnitřním přesvědčením. Například dr. Bezděk jednoročnickou vojenskou službu označil
za „přelévárnu“ ve které se mladí lidé měli víceméně vzdát své individuality ve prospěch
jakési vyšší ideje. 215 Zároveň své tvrzení doložil vzpomínkou, kterou zažil při cestě domů
po ukončení první části své vojenské služby: „jelo nás několik mediků a jeden doktor práv,
Čech, který udělal důstojnickou zkoušku a byl jmenován kadetfeldvéblem216. Měl tedy okolo
krku na kabátě zlatý prýmek. Naproti němu seděli nějací strejcové, kteří si vojáky, a zvláště
doktora, začali dobírat. Doktor je napomenul, aby si dali pozor na to, co mluví. Ale oni na něj
začali ještě více dorážet. Tehdy náš doktor vstal, opásal se bodlem a dal nejprotivnějšímu
posměváčkovi facku. Ten vyskočil, jako by mu ji chtěl vrátit, ale tehdy jsme museli i my ostatní
sáhnout po svých bodlech na obranu našeho doktora. Když to ti strejcové viděli, ztichli a jeli
jsme potichu dál. Náš doktor byl velice inteligentní a tichý, mírný člověk. Kdyby neměl okolo
krku zlatého prýmku a v hlavě všechny ty pošetilé pověry o důstojnické cti, nikdy by ho
ani nenapadlo fackovat a tím méně sahat po bodlu.“217
Ohlédneme-li od jasně antimilitaristického přesvědčení autora, je na této vzpomínce
vidět ochota dokonce ještě čekatele na důstojnickou hodnost bránit stavovskou čest i krajním
způsobem, což se víceméně shoduje s tím, co již ve své práci vystihl István Deák. Podle něj
rezervní důstojníci, civilním povoláním např. učitelé, právníci či obchodníci, dbali dodržování
důstojnické cti stejně jako profesionální důstojníci. V mnoha případech dokonce stejně jako
oni bránili čest důstojnického sboru se zbraní v ruce, přestože důstojnickou uniformu směli
nosit pouze při zvláštních příležitostech.218
Status jednoročního dobrovolníka měli také studenti medicíny a farmacie. Ti měli
službu rozdělenou na dvě poloviny. První půlrok museli odsloužit coby vojáci u svých útvarů.
214
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Poté se vrátili na studia a zbývající druhou polovinu své povinnosti absolvovali
až po úspěšném složení všech rigorózních zkoušek a obdržení magisterského nebo
doktorského titulu.
V této druhé polovině služby se však změnil jak jejich status, tak i náplň práce.
Většinou byli přiděleni do posádkových a útvarových nemocnic, kde sloužili jako lékaři.
Při službě se dbalo také na to, aby si osvojili specifika vojenské medicíny. Celkově se ale
jejich pracovní úkoly příliš nelišily od těch v běžné civilní nemocnici. Právě proto, že medici
ve zbrani sloužili pouze půl roku a zbytek své služby dosluhovali ve vojenských nemocnicích
již jako lékaři, se jich, podle dr. Bezděka, tolik netýkal důraz armády na výchovu rezervního
důstojníka. 219 Potom lékaři zůstávali na deset let v záloze u společného vojska, pak byli
na dva roky v evidenci zeměbrany.
Tím měli lékaři, kteří se rozhodli pro civilní kariéru, svoji armádní službu odbytou
a až na pravidelná vojenská cvičení nemuseli s armádou dále přijít do styku. Toto tvrzení
samozřejmě neplatí pro dobu všeobecné mobilizace roku 1914 a následné 4 roky války,
do které byla tak či onak zatažena většina českých lékařů.
Výjimky nastaly až po definitivním zrušení Josefina v roce 1874, po němž byl přísun
nových vojenských lékařů do armády zajištěn systémem vojensko-lékařských stipendií, která
byla proplácena nemajetným studentům medicíny výměnou za to, že budou sloužit ve vojsku
jako vojenští lékaři po dobu 6 let ode dne jmenování dotyčného stipendisty nadlékařem.
Tímto způsobem vstoupili do armády např. Jaroslav Mladý, Karel Mysliveček či Jaroslav
Durych.220 Finanční otázka při rozhodování, zda do armády vstoupit či nikoli, hrála velkou
roli i u Ctibora Bezděka, který se chtěl vymanit z finanční závislosti na svých příbuzných.221
Mnozí čeští lékaři, kteří se takto dostali do armády, v ní nakonec zůstali.222 Vcelku
však mladí lékaři kariéru vojenského lékaře z povolání zřejmě nepovažovali za příliš
atraktivní. Například novopečený doktor Tomáš Bílek, který měl v roce 1895 podstoupit
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druhou část své povinné vojenské služby, se svému bratranci svěřil, že by „při vojsku nerad
zůstal, obávaje se, že by jej jakožto Čecha strčili do Haliče“.223
Zde však nastal problém s tím, že tito čerstvě odpromovaní lékaři neměli dostatečné
zkušenosti a nebyli většinou ani na žádné odvětví medicíny specializovaní. Absence
postgraduální výuky byla další velkou slabinou ve sboru vojenských lékařů. Zpočátku byl
tento nedostatek řešen tak, že byl novopečený vojenský lékař po svém nástupu do služby
odvelen do posádkové nemocnice, kde podstupoval roční vojenskou praxi a blíže
se seznamoval se specifiky vojenské medicíny a rolí důstojníka v armádě. Tento úzus platil
až do založení Vojensko-lékařské aplikační školy ve Vídni v roce 1907. Od té doby byli
všichni noví vojenští lékaři na roční praxi posíláni tam. Dále byly zavedeny kvalifikační
zkoušky plukovních lékařů a byl rozšířen počet dlouhodobých stáží na univerzitních
klinikách.224

5.2

Čeští vojenští lékaři a národnostní otázka
Otázka národnosti českých lékařů v rakousko-uherské armádě je složitá a zasloužila

by si svou samostatnou studii. Problém je také úzce spojen s děním v české společnosti
a utvářením moderního českého národa, které nebylo myšlenkově homogenní, nýbrž se v něm
střetávaly různé, víceméně protichůdné, politické koncepce a tendence, kterých si ve své
monografii Češi v habsburské říši a v Evropě povšimnul a rozpracoval Jiří Kořalka. Podle
jeho analýzy byl vývoj hnutí v Čechách spojen s pěti různými, navzájem se zpravidla
střetávajícími národně politickými tendencemi a odpovídajícími pojetími národa: rakušanství,
velkoněmectví, slovanství, bohemismus, češství.225
Nejdůležitější tendencí, která byla po celý čas propagována v armádě, se stalo
rakušanství. Šlo o nadnárodní koncepci, která se uchytila především ve státní správě
a v armádě. O cílené vytvoření rakouského státního národa, jehož hlavní oporou měl být
„člověk rakouský“ (Homo Austriacus) činný zejména ve státních službách a v armádě,
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usiloval ve svých osvícenských reformách již josefinismus. Kořeny rakušanství jsou však
ještě starší.226
Časem se vykrystalizovaly dvě navzájem se do jisté míry popírající, avšak do určité
míry spolupracující, podoby. První z nich bylo supraetnické rakušanství, které odmítalo
jakoukoli politickou aktivitu jednotlivých etnicko-politických skupin obyvatelstva a příliš
nepočítalo ani se svéprávností a podílem na vládě svobodných občanů státu. Svěřovalo tak
de facto veškeré řešení všech problémů panovníkovi a jeho vrchnostenskému státu. Poslední
pokus vybudovat na celém etnicky různorodém teritoriu rakouské monarchie politicky
homogenní, jednotně řízenou společnost pak provedl Františko-josefinský neoabsolutismus
v 50. letech 19. století. 227 V českém prostředí se ve druhé polovině 19. století až do první
světové války připomínal jako ideál a největší příklad supraetnického rakušanství slavný
vojevůdce hrabě Josef Václav Radecký z Radče, který pocházel ze staré šlechtické rodiny
a s českými vojáky mluvil česky, ale uznával vždy jedinou povinnost – sloužit a bojovat
za císaře a za širší vlast.228
Po prohraných válkách z let 1859 a 1866 a zvláště po rakousko-uherském vyrovnání
z roku 1867 byl návrat k supraetnické, ke všem národnostem spravedlivé monarchie už stěží
možný. Přeměna uherské části říše v autonomní maďarský národní stát, udržující ostatní
národnosti Uher v nerovnoprávném postavení, byla totiž v zásadním rozporu s původním
supraetnickým rakušanstvím. 229
Od této doby musely vlády počítat nejen s postupem neněmeckých národních hnutí,
ale také s rostoucím odcizením v řadách německých Rakušanů. Pro většinu německých stran
neznamenala vyhlašovaná loajalita k Rakousku souhlas se supraetnickým nebo dokonce
mnohonárodnostním uspořádáním rakouského státu, ale byla podmíněna rozhodující
politickou úlohou německého živlu, ne-li již na celém území monarchie, tedy alespoň v její
neuherské části – v Předlitavsku. Až do posledních let a měsíců monarchie převažovalo
v německých politických stranách v Rakousku úsilí přeměnit Předlitavsko, případně i bez
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Haliče, Bukoviny a Dalmácie v centralizovaný státní útvar, v němž by bylo snazší
majorizovat Čechy a Slovince.230
Státně politické rakušanství se tak ve 2. polovině přeměňovalo na ideologii „národa
dvorních radů“. Podíl čistě rakousky smýšlejících úředníků a důstojníků (tj. těch, co se
vyjadřovali lépe německy než česky a drželi se stranou od českého národního hnutí)
na českém území se po roce 1860 neustále snižoval, ale do roku 1918 ještě úplně nevymizel,
příkladem může být např. profesor Antonín Gindely.231
Vedle supraetnického rakušanství existovalo rakušanství mnohonárodnostní. Jeho
základní myšlenkou bylo pojetí Rakouska jako společenství mnoha národů, s plným důrazem
na pojetí národa v jeho politickém smyslu. Se zastánci supraetnicismu se zastánci
mnohonárodnostní státu shodovali v potřebě Rakouska jako záštity – útulku pro více než
11 národů na strategickém území mezi Německou říší, Ruským carstvím a Osmanskou říší.
Tento postoj byl však podmíněn uznáním a prosazením národní svébytnosti a samosprávy
jednotlivých národů.232
Myšlenku mnohonárodnostního Rakouska prosazovali s ohledem na mocenskopolitické poměry ve střední Evropě vůdčí představitelé českého národního hnutí. Tuto
myšlenku podporovali také čeští publicisté a politici ve čtyřicátých letech 19. století,
a to za předpokladu, že nebude omezena česká svébytnost. Mezi stoupence této myšlenky
patřila celá plejáda českých osobností Františkem Palackým a Františkem Ladislavem
Riegrem počínaje a Tomášem Garrigue Masarykem a Karlem Kramářem konče. Zdůrazňovali
však dvě základní premisy nutné k naplnění ideje mnohonárodnostního rakušanství –
nezávislost a úplnou samostatnost Rakouska navenek (mezinárodně politicky) a naopak
různorodost Rakouska směrem dovnitř (ve vnitřním uspořádání státu). Tato tendence na rozdíl
od supraetnického pojetí rakušanství předpokládala nejen etnicko-jazykovou a kulturní
svébytnost, ale i politickou svébytnost a dobrovolné spojení politicky plnoprávných národů
a národnostních skupin. 233
Jak již bylo výše řečeno, rakousko-uherská armáda tak byla jednou z největších opor
nadnárodní podunajské monarchie. Multinacionální armáda, v níž sloužili po zavedení
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povinné vojenské služby v roce 1868 příslušníci 12 národností, byla již při svém vzniku
utvořena jako nadnárodní organismus a přes její vnější „německý nátěr“ v ní byly jakékoli
projevy nacionalismu dlouho potlačovány a každá národnost v ní měla určitá práva. Svědčí
o tom i fakt, že pokud u některého z pluků tvořila určitá národnost více jak 20 % stavu, stala
se řeč národnosti plukovní řečí a její znalost byla závazná pro všechny důstojníky
a poddůstojníky. 234
Největším strážcem zásady nadnárodní armády byl samotný císař a jeho důstojnický
sbor.

235

Jak přesvědčivě prokázal ve své studii István Deák, rakousko-uherská armáda byla

ohledně svého důstojnického sboru spíše etnicky, ale také konfesijně nezaujatá. Například
při rychlosti povyšování důstojníků hrálo větší roli vzdělání a prodělané postgraduální kurzy
než národnost či náboženské vyznání. Fakt, že vstup do dobře hodnocené vojenské školy
a studijní výsledky byly stejně jako jinde často přímo svázány se sociálním původem
kandidáta, kulturní vyspělostí prostředí, ve kterém vyrůstal a konexemi jeho rodiny je věc
druhá.236
Postupem času však přece jen došlo k zanášení nacionálních problémů do armády
a důstojnického sboru. Jednou z hlavních příčin tohoto jevu byl fakt, že během druhé
poloviny 19. století již v habsburské monarchii rostlo moderní národní uvědomění
jednotlivých národů monarchie a do armády docházelo stále více rekrutů s jasnou národní
identitou. Také do důstojnického sboru se dostávalo stále větší procento mužů ze středních
vrstev společnosti a počet aktivních důstojníků se šlechtickým titulem, kteří se většinou
snažili vystupovat nadnárodně, postupně klesal.237
Vojenské úřady se snažily za každou cenu zůstat mimo prohlubující se národnostní
zápasy a vyhnout se jakýmkoli náznakům nacionalismu ve svých řadách. Zaváděly proto
různá skrytá i otevřená opatření. Když se např. ptal představený nově promovaného
vojenského lékaře dr. Jana Strejčka, do jakého města by si přál být povolán do služby,
Strejček řekl, že nemá žádného zvláštního přání. Věděl totiž, že toho lékaře, který si by si přál
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sloužit v Čechách, by armáda poslala vykonávat svou službu do jedné z posádek v Itálii
a naopak.238
Dalším nástrojem armády jak regulovat nacionalismus ve svých řadách byla cílená
snaha o rozmělňování národnostní struktury útvarů. Tento proces začal již před rokem 1914,
první světová válka jej však velmi akcelerovala. Například z 21 pěších pluků společného
vojska a zeměbran, které měly v roce 1914 více než 90 % jedné národnosti, jich v roce 1918
zbylo pouze 12.239
Jak nacionalismus v armádě sílil, byl pouhý náznak národního uvědomění u důstojníka
považován za nepatřičný. Ve druhé polovině 19. století však již ani v armádě, ani v jejím
důstojnickém sboru, nebylo možné rozmach moderního národního uvědomění ignorovat.
Armáda tak vcelku tolerovala projevy národní identity v kulturní a jazykové rovině.
Důstojníci tak směli používat svou mateřskou řeč v soukromé části své služby –
při kamarádských setkáních a stycích s kolegy a okolím. Ivan Šedivý např. ve své monografii
popisuje atmosféru ve vojenské posádce v Padově, kde se čeští vojáci scházeli často na pivu
a zpívali české písně. 240 Podobné setkávání české společnosti popisují také čeští vojenští
lékaři nezávisle na tom, zda sloužili ve velkých centrech říše jako Vídeň, nebo v odlehlejších
částech monarchie, např. v Haliči nebo Uhrách. Dr. Bezděk např. vzpomínal na českou
společnost a vojenské lékaře v ní takto: „sešel jsem se tam s dr. Janeckým ze Starého města
u Uherského Hradiště, který sloužil v Terstu jako aktivní vojenský lékař. Studoval, nevím
z jaké příčiny, v Hradišti na německém gymnasiu a přirozeně se nám žákům českého
gymnasia tehdy pečlivě vyhýbal. V Terstu se však přimkl velice těsně k naší české společnosti.
Současně se v něm probudilo i silné české národní povědomí. […] Chodil s námi
dr. Finger, také vojenský lékař.“241
Striktně zakázány však byly jakékoliv projevy politicky zabarveného nacionalismu.
Například použití češtiny nebo jiného jazyka než němčiny při výkonu již bylo nepřípustné
a pokládané za projev politického nacionalismu, který byl přísně zakázán. Když se čeští
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vojáci v roce 1900 hlásili namísto předpisovaného „hier“ českým „zde“, hrozilo jim
3–14 měsíců vězení.242
Podobně bylo zakázáno členství v každém spolku, který by byl byť i jen náznakem
politický. Generální štábní lékař Jan Strejček ve svých pamětech popisuje situaci, která
panovala také na akademii v Josefinu, kde se spontánně v 60. letech 19. století utvářely
skupiny studentů podle národností. Mezi těmito skupinami pak došlo k postupnému
sbližování podle jazykového klíče, snad ještě v rámci ideje slovanské vzájemnosti. Dopomohl
k tomu také pád neoabsolutismu v roce 1860. „V Praze počal vycházeti ,Čas‘ a jiné listy –
četbou jich jsme se utužovali v našich slovanských ideách.“ 243 Nakonec proti sobě stála
skupina Slovanů (Češi, Poláci, Chorvati) a Němců. Dokonce mezi nimi došlo k otevřenému
konfliktu. Postupně se slovanské skupiny rozpadly. „My Češi jsme osiřeli – Chorvati se
separovali od Srbů a též Poláci se společné slovanské myšlenky vzdali. My Češi a Moravani
jsme neutuchli a s rozvíjejícím vědomím národním veřejným rostlo i toto s námi dále. […]
Abonovali jsme české listy a scházeli se jednou za 14 dní v odlehlých místnostech
Josefínského okresu. Utvořili jsme spolek. […] Ale přišli nám na stopu – ač jsme jen v mezích
slušnosti ve schůzích debatovali, […] činily se různé narážky – vždy častěji a tu jsme po tajné
úradě se usnesli, že spolku nesmí stávati – jelikož to proti předpisům akademie – a byla by
nás všechny zkáza potrefila. Sešli jsme se ještě jednou jen jako nahodile a rozešli se nadobro.
Nezůstalo proti nám důkazů a protož bylo hladce vše odbyto.“244
Hranice mezi těmito dvěma projevy národního uvědomění – kulturním a politickým –
byla velmi křehká a český důstojník potažmo vojenský lékař musel být opatrný, aby
ji nepřekročil. Když se chtěl Dr. Strejček po svém převelení do Prahy stát činným členem
pražské měšťanské besedy a Spolku českých lékařů, raději písemně požádal vojenské úřady
o oficiální povolení, aby mu nemohlo být nic vytýkáno.245 Moment určité autocenzury mohl
nastat také u vojenských lékařů, kteří zasílali např. krátké zprávy o situaci v armádě, které se
pravidelně objevovaly v Časopise lékařově českém. Většina z nich proto byla anonymní.246
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Z pramenů, které jsou k dispozici, nelze utvořit jednoznačný úsudek, zda se čeští
vojenští lékaři ve větší míře zapojili do národního života české společnosti či nikoliv. Spíše se
však dá usuzovat, že velká část českých lékařů v armádě se rozhodla zůstat národnostně
neutrálních.247 Taková situace mohla nastat v momentě, kdy byl český lékař izolován v cizím
jazykovém prostředí. Například dr. Mladý sloužil v Uhrách s českým vojenským lékařem,
jehož manželka i děti již česky nerozuměly.248 Také je třeba zmínit fakt, že pokud se čeští
lékaři-vlastenci v armádě necítili dobře, mohli po odchodu do civilu snáze najít uplatnění než
jejich kolegové – vlastenecky zaměření důstojníci. Tak to udělal dr. Raše, kolega dr. Bezděka
a bývalý člen Omladiny. Když poznal, že služba v armádě není pro něj, vymohl si propuštění
ze služby a po několika letech na pražské klinice si otevřel soukromou praxi.249
Vojenští lékaři, kteří s českým prostředím kontakty udržovali, se stýkali hlavně se
svými civilními kolegy, o čemž svědčí již zmíněné krátké zprávy o situaci v armádě
v Časopise lékařově českém. Ten tyto příspěvky vítal a snažil se české vojenské lékaře
v jejich zasílání podporovat a získat je pro větší spolupráci. 250 Je třeba si také uvědomit,
že prakticky celé zkoumané období lze v dějinách českého lékařství zařadit do období zápasu
českých lékařů o národní emancipaci. Tento zápas byl jedním z výrazných prvků
profesionalizace českého lékařstva na našem území. Jeho emancipace vyvrcholila
v posledních dvou desetiletích 19. století, kdy byla v důsledku rozdělení pražské univerzity na
českou a německou aktivována roku 1883 česká lékařská fakulta.251 Spolek českých lékařů
proto měl na spolupráci s českými vojenskými kolegy zájem. Také mezi jmény lékařů, kteří si
časopis předplatili, nebo zaplatili členský příspěvek Spolku českých lékařů, se mnohdy
objevovala jména s vojensko-lékařskou hodností.
V Almanachu českých lékařů, který vznikl na památku padesátiletého výročí vzniku
Spolku českých lékařů, se také objevila jména 22 příslušníků rakousko-uherského vojenskolékařského sboru.
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vnitřního lékařství byl náš národní život jemu jedinou potravou srdce, ač poměrů našich byl
naprosto neznalý. Celý náš národní život jevil se mu v jakémsi ideálním, posvátném světle.“253
Uvědomělým Čechem byl také kolega dr. Bezděka, dr. Liehm, který „své češství zdůrazňoval
při každé příležitosti, což tehdy bylo do jisté míry i odvahou.“254 Stejně tak mohli národně
vystupovat i vojenští lékaři jiných národností. Například dr. Mysliveček při líčení služebních
poměrů napsal na přelomu 19. a 20. století, že má ve službě v „zarytých Němcích“
nepřátele. 255
Konec nadnárodnímu profesionálnímu důstojníkovi v habsburské armádě pak
přivodily již první měsíce první světové války, kdy rakousko-uherský důstojnický sbor ztratil
až polovinu svého předválečného stavu. Navíc vojsko během války rozšiřovalo a zakládalo
nové pluky, což vedlo k enormnímu nárůstu počtu záložních důstojníků v armádě. Ti však
strávili většinu svého života uvnitř již utvořených národních společností a ve své většině tedy
cítili národně. 256 Právě během ní musel do armády narukovat velký počet českých lékařů,
kteří již byli pevně spjatí s českou společností. U nich již hrála národnostní otázka velkou roli
a vůči ostatním národnostem v armádě se za určitých okolností silně vymezovali. Například
v dopisech prof. Pelnářovi psali někteří jeho kolegové informace o tom, zda jsou u jejich
pluků či v nemocnicích Češi, a pokud ne, cítili se osamělí. Pokud však byla v nějaké
nemocnici nebo útvaru větší koncentrace Čechů, vytvářely se mezi nimi spolky a společnosti
bez rozdílu povolání. 257
Ve štýrském městě Celje se např. utvořila společnost, kterou pravidelně navštěvoval
prof. Pelnář a ostatní důstojníci českého původu. Scházela se v místním Slovanském domě
téměř každý večer.258 Stejné poměry pravděpodobně panovaly také v Terstu, kam byl prof.
Pelnář převelen v r. 1917. Také zde došlo k vytvoření české společnosti, která se nejčastěji
scházela v místní restauraci Balkán. Dokládá to např. zmínka v dopisu dr. Vališe prof.
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Pelnářovi: „Pozdrav a vzpomínku celé české kolonii zasílá Vališ.“259 Jeho kolega Bach se
ho zase v dopise táže, proč se nedostavil na vlastenecké vepřové hody.260
Stejně tak dr. Jiráskovi psal jeho kolega v roce 1917, ať si adresát cení toho, že je
ve skupině s dalšími dvěma českými lékaři. „To má přece jen velikou cenu, ať byste byli třeba
mezi Hotentoty, máte stále svou českou obec pohromadě. Jen se snášejte vzájemně
a neztrpčujte si ten beztak mizerný život, je dost jiných, kteří se upřímně o to starají.“261
Trochu jiná situace však mohla nastat, pokud se vojenští lékaři dostali přímo do
frontové oblasti, kde spolu museli spolupracovat bez ohledu na národnost. V případě styku
s německými kolegy však stále záleželo na tom, zda Němec, s nímž mluvili, byl národnostně
umírněný, nebo šlo naopak o radikálně smýšlejícího nacionalistu. V prvním případě s ním
často našli společnou řeč a např. i Dr. Fleischmann, který měl k Němcům velmi negativní
vztah a později sloužil u italských legií, měl mezi Němci dobré přátele. Ani prof. Pelnář
zpočátku nepsal o Němcích nic kritického.262 V roce 1915 však píše prof. Thomayerovi, že
většina Němců se na Čechy dívá silně negativně, hádá se s nimi a sám se proti nim
vyhraňuje.263
K národnostním různicím mezi českými a německými lékaři se také přidávala rivalita
mezi lékařskými fakultami ve Vídni a v Praze, o čemž se prof. Pelnář zmiňuje tamtéž. Stejně
se rozhořčuje Dr. Bouček nad kolegy z Vídně, kteří se podle něj cítí nadřazení, přitom však
nemají valnou operační techniku a zajímají se hlavně o vlastní pohodlí.264
Nemyslím si však, že se na bojišti národnostní rozdíly stíraly do takové míry, aby
vojenští lékaři nekladli důraz na svoji národnost. Takto vnímal situaci např. dr. Jaroslav
Durych: „český živel byl zastoupen ještě jedním důstojníkem, který však musel celé dny i noci
opatřovati proviant pro pluk, a dvěma kuchtíky. Tedy skoro úplná izolace mezi Němci,
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Maďary, Poláky a loajálními Ukrajinci. Do všech osad daleko, dvojnásob daleko pro močál
a bláto. Zbývaly jen … papír a tužka.“265

5.3

Balkánské války 1912–1913
Na jaře roku 1912 se balkánské státy pod patronací Ruska sdružily v Balkánský svaz

a rozhodly se využít zhoršující se mezinárodní situace Turecka pro své vlastní cíle a rozdělit
si jeho evropské území mezi sebe. Kalkulovaly přitom mj. s faktem, že Turecko bylo od roku
1911 plně zaměstnáno válkou s Itálií, jež si činila nárok na turecké území Tripolska
a Kyrenaiky.266
Jako první ze svazu vyhlásila Turecku válku 18. října Černá Hora. Nedlouho nato
se k ní připojily Srbsko, Bulharsko a Řecko. Začala tak první balkánská válka. Armády
spojenců měly oproti Turecku mírnou vojenskou převahu (všechny armády Balkánského
svazu sestávaly z 630 000 mužů, proti nimž mohlo Turecko nasadit 420 000), vyznačovaly se
také daleko lepší bojovou morálkou.267 Navíc v zemích Balkánského svazu měla tato válka
všestrannou podporu obyvatelstva, neboť byla vnímána jako dokončení národněosvobozovacího boje.
Válečné operace probíhaly na dvou frontách: makedonské a thrácké. Na makedonské
frontě se boje od začátku vyvíjely příznivě pro spojence. Ještě téhož měsíce se Srbům
podařilo porazit tureckou armádu v dvoudenní bitvě u Kumanova (23. a 24. října) a obsadit
Skopji. Stejně úspěšně probíhalo i jejich tažení na západ do Noviho Pazaru a do Kosova,
kde se srbská vojska spojila se svými černohorskými spojenci a po obsazení Noviho Pazaru
a Bitolje v listopadu vstoupila na území Albánie s cílem získat zde přístup k Jaderskému moři.
Do konce listopadu pak zabrala Tiranu, Lezhe a důležitý přístav Drač. Černá Hora zároveň
od 23. listopadu obléhala albánskou pevnost Skadar.268
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Hlavním a rozhodujícím bojištěm se však stala fronta v Thrákii, kde byla soustředěna
většina osmanských vojsk bránících přístup k Cařihradu. Hlavní tíha války proto spočívala
na bedrech bulharské armády, která na této frontě musela útočit proti koncentrovanému
a připravenému protivníkovi, který se mohl navíc opřít o silnou pevnost Drinopol. 269
Bulharům se hned na počátku podařilo obsadit Lozengrad a obklíčit Drinopol, kde byl jejich
postup na čas zastaven. Ostatní bulharské armády však pronikly až k městu Catalga (Čataldža)
ležícího již na dohled Cařihradu a svedly s řeckou armádou „závod“ o to, která
z nich dorazí dřív do Soluně a ovládne ji (nakonec do města dorazila o několik hodin dříve
řecká armáda). Řecká armáda zároveň oblehla Janinu.270
Během pouhých 14 dní se tak vojska Balkánské ligy dostala téměř k Cařihradu,
turecká armáda se ocitla na pokraji zhroucení a z celého osmanského panství v Evropě zbyly
kromě nevelkého předpolí u Cařihradu pouze obležené pevnosti Drinopol, Janina a Skadar.
Turecké vládě tak nezbývalo nic jiného než požádat evropské velmoci o zprostředkování
příměří, které bylo uzavřeno 3. prosince 1912, zpočátku pouze s Bulharskem, později
i s ostatními státy Balkánské ligy. Mírová jednání pak byla zahájena v Londýně 16. prosince
za účasti velmocí. Na nich si spojenci nárokovali veškeré turecké državy v Evropě s výjimkou
úzkého předpolí před Cařihradem.271
Podmínky pro mír však pro Turecko byly tak kruté, že zde proběhl státní převrat, boje
byly obnoveny a turecká armáda přešla do protiútoku. Po počátečních úspěších však byli
Turci zastaveni a 16. dubna 1913 museli opět žádat o příměří. Londýnská konference pak byla
obnovena. Mírová smlouva, kterou se Turecko ve prospěch balkánských států zřeklo většiny
svého evropského území i ostrovů v Egejském moři, byla podepsána 30. května.272 Zároveň
bylo utvořeno samostatné Albánské království, na jehož vzniku mělo největší podíl
Rakousko-Uhersko a jeho partneři z Trojspolku (viz níže).
Situaci na Balkáně ještě víc zkomplikoval spor spojenců o rozdělení dobytých území,
zejména o rozdělení Makedonie mezi Bulharsko a Srbsko, které se po vzniku Albánie snažilo
získat jiný přístup k moři. Konflikt nakonec přerostl ve druhou válku mezi spojenci, do které
se na stranu Srbska přidaly kromě Černé Hory a Řecka také Rumunsko a dokonce i poražený
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protivník z první války Turecko. Válka skončila těžkou porážkou Bulharska, které se po
uzavření mírové smlouvy v Bukurešti z 10. srpna 1913 muselo vzdát většiny územních zisků
z první války. 273

5.4

Stav zdravotnictví a vojenské zdravotnické služby balkánských států
Jedním z největších problémů zdravotnictví na Balkáně byl častý výskyt nakažlivých

chorob, který se v této době nikdy příliš nedařilo dostat pod kontrolu. 274 To ostatně
znesnadňovalo postup jakýchkoliv armád v této oblasti. Například během rusko-turecké války,
která proběhla mezi lety 1877–1878, ruská armáda trpěla epidemiemi cholery a malárie do té
míry, že byla ke konci války téměř nebojeschopná.275
Ještě před válkou se jednotlivé státy tuto situaci snažily změnit, např. bulharská vláda
učinila ve svých lékařských obvodech řadu protiepidemických opatření. Mezi ně patřilo
zavedení povinné izolace pro nakažené v nemocnicích, dezinfekce a povinné očkování dětí.
Většina těchto opatření však zůstala pouze na papíře v důsledku nedostatku financí.
V nemocnicích nebylo možné zřídit izolaci. Kvůli špatné bytové situaci nešlo provést ani
domácí izolaci a ani dezinfekce se běžně neprováděla, protože se musela platit. Podobná
situace, ne-li horší, byla i v ostatních balkánských státech. Ty tak byly v předvečer války
ve vážné epidemiologické situaci a hrozila jim epidemie cholery. 276
Ani situace ve zdravotnické službě bulharské armády nebyla dobrá. Měla sice být
organizována podle vzorů převzatých z moderních armád277 a od roku 1910 měla dokonce
propracovaný plán organizace zdravotnické služby v době války, nicméně celá reorganizace
zůstávala pouze na papíře a veškeré snahy narážely na neochotu udělat něco pro zlepšení
zdravotnické připravenosti vojska a jeho zdravotního stavu. Organizace bulharské
zdravotnické služby, stejně tak její vybavení, personální složení a pracovní podmínky kvůli
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tomu, že neproběhla reorganizace, nebyly všude stejné a mezi jednotlivými zdravotnickými
zařízeními panovaly značné rozdíly.278
I v otázce celkové organizace vojenské zdravotnické služby byla bulharská armáda
velmi pozadu a zdravotnická služba se organizovala až během války. Dne 17. září 1912 byla
totiž vyhlášena mobilizace a nový plán zdravotnické služby dostaly jednotlivé armádní štáby
až 22. září. Neměly tedy možnost si jej ani pořádně prostudovat a musely vše zařizovat
za pochodu. Celý nový plán se tak stal čistě formálním. Za války se poté ukázalo, že kapacita
tamějších nemocnic, které byly navíc nedostatečně vybavené, vůbec nestačí na tak velký
počet raněných. Místo toho, aby se tam ranění ošetřovali, zde byli jen provizorně obvázáni
a posláni urychleně někam jinam, aby bylo opět místo pro nové pacienty. Navíc nikde nebyl
personál, jenž by je třídil a rozmísťoval, a všude panoval chaos.
Kromě problémů v celkové organizaci měla bulharská armáda také nedostatek lékařů.
Podle plánů jich armáda měla mít 165, ve skutečnosti jich bylo pouze 102 a většina z nich
navíc byla vyslána na frontu a pro práci v týlových nemocnicích již téměř nikdo nezbyl.
Situace u ostatních armád, spojeneckých i nepřátelských, byla bohužel stejná. I zde byl běžný
naprostý nedostatek zdravotnického materiálu, zdravotníků a absence plánu na organizaci
zdravotnické služby a evakuaci raněných.
Netrvalo dlouho a v Srbsku, Řecku a Turecku navíc propukly závažné epidemie
cholery a břišního tyfu, kterými onemocněly jak armády, tak i civilní obyvatelstvo. „Začalo se
válčit, aniž by si někdo uvědomil celkovou epidemiologickou situaci na Balkáně a příslušně
na ni připravil a vybavil armádní zdravotnickou službu. Stejně se zachovaly i ostatní válčící
země. Přestože v turecké armádě již od začátku války existovaly malé epidemie cholery, velká
epidemie byla do turecké armády přenesena vojskem, které přišlo z Asie. Ztráty v turecké
armádě způsobené cholerou se odhadují na patnáct až dvacet tisíc vojáků, přičemž pěchota
byla oslabena až na padesát procent.“279
Podobné to bylo i u ostatních armád. Například v bulharské armádě z celkového počtu
10 000 lidí, kteří zemřeli v důsledku nejrůznějších onemocnění, a 15 000 zemřelých raněných,
téměř polovina byla obětí absolutní nepřipravenosti vojenské zdravotnické služby. Tento fakt
se promítl i do celkového stavu bulharské armády, který byl katastrofální a ohrozil i některé
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vojenské operace. Za jednu z příčin ústupu bulharských vojsk od Čataldži 5. listopadu 1912
bývá považována právě také epidemie cholery, jež si vyžádala mezi vojskem až 3 000 obětí.
Vcelku lze říct, že pro zdravotnické služby během balkánských válek byly typické
neustále hrozící epidemie, nedostatek školených zdravotníků, odsun personálu z týlových
nemocnic na frontu, nedostatečné materiální zabezpečení a nezajištěný transport raněných
po neplánovaných evakuačních liniích. Tyto aspekty způsobily, že se dotyčné vojenské
zdravotnické služby dají označit pouze za provizorní a nemoderní a jejich snaha o léčení
nemocných a zraněných vojáků za neúspěšnou.280

5.5

Rakousko-uherská politika za balkánských válek
Po prohrané prusko-rakousko-italské válce v roce 1866 bylo Rakousko, resp.

Rakousko-Uhersko vytlačeno ze svých tradičních sfér vlivu v Německém spolku
a na Apeninském poloostrově. Zahraniční politika nově vzniklého státu se tedy mohla
velmocensky profilovat již pouze jedním směrem – na Balkánský poloostrov. Zde
se monarchii naskytla příležitost rozšířit své území na úkor slábnoucí Osmanské říše, když
od roku 1878 její vojska začala okupovat Bosnu a Hercegovinu. Okupace následně trvala
až do roku 1908, kdy Rakousko-Uhersko tyto oblasti oficiálně anektovalo.281
Při uplatňování svých zájmů v tomto regionu však musela podunajská monarchie
soupeřit s Ruskou říší, která měla na Balkáně také své velmocenské cíle a snažila se skrze
úžiny proniknout ke Středozemnímu moři, a také s Itálií, jež se snažila získat pod svoji
kontrolu východní pobřeží Jaderského moře. Při tomto potýkání a střetávání museli soupeři
brát v potaz nejen slábnoucí Osmanskou říši, ale také relativně nově vzniklé státy
balkánských národů. Mezi nimi se Rakousko-Uhersko, Itálie a Rusko snažily získat
rozhodující vliv.282 V době vypuknutí balkánských válek mělo Rusko zásadní vliv v Srbském
království a podporovalo ho ve snaze proniknout k Jaderskému moři. Tomu se RakouskoUhersko naopak snažilo zabránit, protože v Srbsku vidělo přímého spojence Petrohradu
a pokoušelo se vytvořit na Balkánském poloostrově spolek složený z Rakouska-Uherska,
280

RYCHLÍK, Emanuel, Na Černé Hoře a v Srbsku: vojensko-chirurgické zkušenosti z balkánské války 1912–
1913, Praha 1914, s. 13.
281

Viz např. HLAVAČKA; PEČENKA, Trojspolek, s. 206–210.

282

PAULOVÁ, Balkánské války, s. 24.

77

Turecka, Bulharska a Rumunska a Srbsko s Ruskem tak izolovat. Vztahy podunajské
monarchie se Srbskem se proto od roku 1906 ochlazovaly.
Rakousko-Uhersko v tomto zápasu muselo brát na zřetel také počínání svého spojence
z Trojspolku Německa, které na Balkáně mělo vlastní zájmy a snažilo se získat rozhodující
vliv v Osmanské říši, již považovalo za klíč k Orientu. 283 Obávalo se proto snah Bulharů
zmocnit se Cařihradu a snažilo se proti němu vytvořit blok států složený z Řecka, Rumunska
a Srbska. K Srbsku proto zaujímalo přívětivější postoj a obecně považovalo za přijatelnější
proniknutí Srbska k Jaderskému moři, než ohrožení Osmanské říše ze strany Bulharska.
Německo navíc představovalo pro Rakousko-Uhersko na Balkáně hospodářskou konkurenci,
což se projevilo např. během rakousko-uherského celního embarga na srbské zboží z roku
1906, kdy německé firmy prakticky okamžitě na srbském trhu vystřídaly společnosti
rakousko-uherské.284
Rakousko-uherská pozice při vypuknutí balkánských válek byla nejasná. O existenci
Balkánské ligy se dovědělo poměrně pozdě a chystané válce nebylo schopno zabránit.
V srpnu 1912 se ještě monarchie snažila hájit status quo a válku si nepřála, což dokazuje fakt,
že při vypuknutí války zamítla mobilizaci a pouze posílila svá vojska v Bosně a Hercegovině.
Svou pozici pak nezměnila ani na počátku války, kdy zastávala pouze pasivní neutrální
politiku. Zároveň se však Rakousko-Uhersko na Balkánském poloostrově snažilo sledovat
hlavní cíle své politiky – nedopustit přístup Srbska a Černé Hory k moři, izolovat tak Rusko
a zároveň vytvořit na Balkáně nový stát Albánii jako blokádu proti snahám Itálie uchytit se
na pobřeží východního Jadranu. Následně plánovalo připoutat Černou Horu k monarchii celní
unií, spojit ji s Albánií železnicí a využít Černou Horu jako „drahocenný most do Albánie.“285
Rakousko-uherská politika se začala proměňovat až v listopadu 1912. Již 3. listopadu
rakousko-uherský

ministr

zahraničí

hrabě

Berchtold

oznámil ostatním

velmocím,

že Rakousko-Uhersko rozhodně nepřipustí vznik srbského přístavu na pobřeží Jaderského
moře a Německé císařství se po krátkém váhání rozhodlo vyjádřit monarchii v tomto ohledu
podporu.286
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Srbsko se mezitím pokusilo obsazením Osmanských pevností v Drači a Elsabanu
postavit Evropu před hotovou věc, což Rakousko-Uhersko rozhořčeným způsobem odmítlo.
Oproti tomu Rusko vzalo srbský požadavek na vybudování přístavu za svůj a postavilo se tak
na stranu svého spojence. Koncem listopadu dal navíc císař František Josef I. souhlas
s mobilizací plných 30 % tehdejšího stavu lehkého polního dělostřelectva a jeho přesunutí
na ruskou hranici. Do této doby šlo o největší dělostřeleckou mobilizaci, kterou kdy
podunajská monarchie učinila v době míru. 287 Rakousko-Uhersko začalo zbrojit proti Srbsku
a Rusku. Na říšské radě byly v listopadu a v prosinci 1912 projednány mobilizační zákony,
přičemž hlavní spory se vedly o prosazení tzv. předlohy o válečných úkonech, která
umožňovala vojenské správě povolat do služby všechny muže ve věku od 17 do 50 let.288
Zároveň byl v průběhu prosince manifestačně obnoven Trojspolek a na post náčelníka
rakousko-uherského

generálního

štábu

byl

opět

dosazen

generál

Franz

Conrad

von Hötzendorf, jenž patřil mezi rozhodné zastánce preventivní války proti Srbsku.289
Ohlášením požadavků Rakousko-Uherska vůči Srbsku se tak Evropa ocitla na pokraji
války. Nenastala hlavně díky manifestované ochotě Trojspolku vyvolat pro „srbskoruský“ přístav na Jadranu válku, zatímco Rusko si nemohlo být podporou svých spojenců
z Dohody jisté a na válku se ještě necítilo připravené.
Poté, co Turecko požádalo o mír, byly následně na konferenci velvyslanců velmocí
v Londýně v prosinci 1912 prosazeny prakticky všechny rakousko-uherské požadavky
na úkor Srbska. Bylo rozhodnuto např. o vzniku Albánie a o zamezení přístupu Srbska k moři,
pro nějž mělo být spojení s Jadranem zajištěno pouze mezinárodně spravovanou železnicí.
Situace však zůstávala napjatá, neboť Srbsko a Černá Hora odmítaly stáhnout své jednotky
z nově vzniklé Albánie. Na nátlak Rakousko-Uherska to však tyto státy byly donuceny
udělat.290
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5.6

Ohlas balkánských válek a rakousko-uherské politiky v české společnosti
Otázka osudu jihovýchodních Slovanů v české společnosti rezonovala dlouho před

vypuknutím balkánských válek. Česká společnost udržovala s balkánskými národy čilé
kulturní styky a obchodní kontakty. Měla tedy pro slovanské národy na Balkáně letité
sympatie. Od vypuknutí války se proto hledaly cesty, jak konkrétně by mohla společnost státy
Balkánského svazu během války podpořit. Protože neměla vliv na zahraniční politiku, kterou
císař František Josef I. považoval za svou výhradní doménu, mohla vyjádřit podporu
prakticky pouze dvěma způsoby. Politicky, tj. formou článků v novinách a v projevech svých
zástupců na Říšské radě, a charitativně pomocí různých sbírek.291
Zatímco pořádání humanitárních sbírek na financování lékařských misí a nákup
zdravotnického materiálu, kterého byl na Balkáně nedostatek, probíhalo záhy po celém
Království českém a následně se přelilo na Moravu a do Slezska, 292 postoj českých
politických stran byl během balkánských válek nečitelný. Na jednu stranu ve stranickém tisku
vycházely články na podporu bojujících balkánských Slovanů, na druhou stranu však většina
českých poslanců při hlasování o již zmíněných mobilizačních zákonech podpořila vládu
a de facto tak dala souhlas se zbrojením Rakouska-Uherska, jež bylo očividně namířené proti
Srbsku a Rusku.293
Přestože česká politika lavírovala mezi otevřenou podporou Balkánského svazu
a loajálním postupem k monarchii, dá se soudit, že česká veřejnost se postavila na stranu
slovanských národů. Své sympatie a podporu např. dala najevo již krátce poté, co Černá Hora
18. října 1912 oficiálně vyhlásila Osmanské říši nepřátelství. Když ráno téhož dne odjížděli
černohorští studenti do války, přišel je za zpěvu černohorské hymny vyprovodit početný
zástup českých studentů i dalšího obecenstva.294
Stejná situace se odehrávala 14. a 16. října, když odjížděli na bojiště studenti
ze Srbska a Bulharska. V Praze zavládlo velké nadšení pro válku. Na Václavském náměstí
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se např. promítaly transparenty z Balkánu a počet výtisků novin se zdvojnásobil
až ztrojnásobil.
Úspěchy spojenců pak v Čechách vyústily v oslavy a masové manifestace podpory,
kterých se úřady již začaly obávat. Například 19. listopadu byl českým místodržitelstvím
vyhotoven seznam budov, které měly chránit zesílené hlídky. Přesto, aby nevydal záminku
k vyostření celé situace, vydal český místodržitel kníže Lev Thun nařízení, podle něhož státní
orgány neměly proti demonstracím zasahovat, pokud se držely zákona. Manifestace české
společnosti tak za zvýšeného zájmu policie probíhaly i nadále, zvláště v březnu 1913, když
spojenci dobyli Drinopol.295
Postupem času se však mezinárodní situace začala vyostřovat a schylovalo se k již
zmiňovanému mezinárodnímu konfliktu, během kterého by Rakousko-Uhersko stálo primárně
proti Srbsku. Česká politika tak byla za balkánských válek kompromitována, protože
prakticky pomáhala Rakousko-Uhersko vyzbrojit. Přesto, nebo možná právě ve snaze svůj
oportunismus odčinit, začala svolávat demonstrace a podpisové akce za nevměšování se
podunajské monarchie do balkánských záležitostí.296
Sociální demokraté svolali již 10. listopadu protestní schůzi. Společně s národními
socialisty pak 7 dní poté svolali demonstraci proti Berchtoldově politice, jíž se zúčastnilo
1 000 lidí. Národní strana se pak proti možné válce ohradila 1. prosince. Strana agrární
27. listopadu uskutečnila mezi svým členstvem ojedinělou podpisovou akci. 297 Zároveň
se čeští politici nabízeli vládě jako zprostředkovatelé dorozumění zejména se Srbskem
a Černou Horou. Jmenovitě se o to pokusili Tomáš Garrigue Masaryk a Karel Kramář.298
V českém tisku pak probíhala kampaň na podporu Srbska a balkánských států a proti
případné válce. Situace se dále vyhrocovala během vyhlášení částečné mobilizace rakouskouherské armády a transportů vojsk z Čech na jižní hranice říše, během nichž docházelo
dokonce k otevřeným nepokojům. Nejvyhrocenějším se stal incident z 28. listopadu 1912,
který se stal v Pardubicích a který vyústil dokonce ve vzpouru tamějších dragounů.299 Další
nepokoje se odehrály 1. prosince v Praze a 2. prosince v Plzni. Tam o 12 dní později
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vyprovázelo transport vojska na 8 000 demonstrantů proti oficiální politice. Na nádražích
se pak začaly objevovat plakáty vyzývající vojáky, aby na Srby nestříleli.300 V Hradci Králové
dav demonstrujících dokonce blokoval přístup vojska k nádraží. Podobně byl za zpěvu
slovanské, bulharské a české hymny „vyprovázen“ na nádraží Josefov-Jaroměř oddíl
záložníků polního a horského dělostřelectva.301
Další nepokoje se udály v Nové Pace, kde během několikadenních demonstrací,
kterých se účastnili stovky lidí, dokonce došlo na střet s policií, když rozvášněný dav
za zpěvu písní „Hej, Slované“, „Kde domov můj“ a bulharské hymny obklopil budovu
hejtmanství a pokusil se vniknout do hejtmanova soukromého bytu. 302 Demonstrace proti
případné válce se konaly také mezi českým obyvatelstvem na Moravě a ve Slezsku, přičemž
největší manifestace se udály v moravské metropoli Brně.303
Na jaře 1913 pak měla v české veřejnosti velký ohlas dvě vítězství spojenců
nad Turky, tj. dobytí pevností Drinopole a Skadaru. Oba tyto vojenské úspěchy chtěla česká
veřejnost oslavit a vyjádřit tak státům Balkánské ligy podporu. Rakousko-uherské úřady však
na obě oslavy reagovaly rozdílně, podle toho, jak dalekosáhle obě události kolidovaly s cíli
rakousko-uherské mezinárodní politiky. Oslavy pádu Drinopole byly povoleny, pokud
nepřekročily meze zákona. Svou roli v tomto rozhodnutí hrál i fakt, že se jednalo o vítězství
Bulharska, na které se Podunajská monarchie dívala jako na potenciálního spojence. Proběhly
mnohdy živelně na mnoha místech v Čechách. Jedinou výjimku v tomto ohledu představovalo
paradoxně samotné hlavní město království Praha, kde se uskutečnily pouze dílčí oslavy
v Břevnově.304 Naopak dobytí Skadaru černohorskou armádou znamenalo pro podunajskou
monarchii komplikaci, neboť v této oblasti prosazovala vznik samostatné Albánie. Proto
se snažila diplomatickým nátlakem a později i mobilizací přimět Černou Horu k ústupu
z tohoto území. Rakousko-uherské úřady proto jakékoli oslavy nepovolovaly a od českého
místodržitelství dostaly příkaz všemi prostředky a energií jim zabránit. Zárodky oslav proto
byly potlačeny na více než 50 místech království včetně Prahy.305
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Během druhé balkánské války česká společnost reagovala na válečné dění značně
odlišně a trpěla pocitem deziluze. 306 Poměry se poněkud uklidnily až po odjezdu všech
vojenských transportů a dokončení mobilizace.307 Postoj a chování české společnosti během
této částečné mobilizace vzbuzovaly obavy rakousko-uherských vojenských úřadů
i v budoucnu. Ještě během červencové mobilizace v roce 1914 měly tyto orgány obavy,
aby opět nenastaly nepokoje a dokonce byly překvapeny, že celá věc proběhla velmi
hladce. 308

5.7

Čeští lékaři a pomocná zdravotní mise na Balkáně 1912–1913
Ačkoliv již od r. 1867 většina českých lékařů musela projít armádou a alespoň

na krátkou dobu přivyknout vojenským reáliím, smýšlení českých lékařů o rakousko-uherské
armádě to zřejmě příliš neovlivnilo. V době vrcholícího období nacionalismu se totiž většina
lékařů cítila být součástí českého národa a plně respektovala tužby a sympatie, které byly
v národní společnosti v této době aktuální. Armáda, která se jako taková snažila nacionalismu
všemožně bránit a až do rozpadu monarchie v roce 1918 sloužila jako jeden z jejích tmelících
prvků, na tom již tehdy nemohla nic změnit.
Velmi dobře byl tento postoj lékařů vidět během dvou balkánských válek, kdy lékaři
reagovali podobně jako většina české veřejnosti. Nezůstali však pouze u projevů sympatií
ke slovanským národům na Balkáně. Protože stav vojenského i civilního lékařství byl
v oblasti států balkánského poloostrova na velmi nízké úrovni, rozhodly se státy Bulharska,
Srbska, Černé Hory atd. podat prostřednictvím Červeného kříže žádost o pomoc
při organizování nutné zdravotní péče během války. Společnost českých lékařů se proto
rozhodla vytvořit lékařské dobrovolnické skupiny, které by operovaly na území těchto států
a které by sloužily jak potřebám civilního obyvatelstva, tak potřebám bojujících armád.
Jak bylo zmíněno výše, žádost o mezinárodní pomoc přišla zejména z toho důvodu,
že v balkánských armádách chyběla moderně fungující zdravotnické služba. Minimálně
bulharská vláda však tyto problémy předvídala a její ministr zahraničí Gešov zaslal již 1. října
306
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1912 (4 dny před oficiálním vyhlášením války) telegram bulharským diplomatickým
zastupitelstvím v zahraničí, že pokud bude vyhlášena válka, Bulharsko přijme pomoc cizích
sdružení Červeného kříže.309 Do Bulharska a k balkánským státům tak mj. mířily zdravotní
mise i z Ruska, Francie a rakouského Červeného kříže.310
Díky atmosféře podpory bojujících slovanských států, která rezonovala v této době
českou společností, se podařilo záhy zorganizovat pomoc. Byly pořádány sbírky na raněné
a vdovy po padlých vojácích a v tisku se objevovaly výzvy k pomoci určené celé české
společnosti. Tiskem jí bylo dáno na vědomí, že je na Balkáně akutní nedostatek lékařů.
Zároveň byl v Praze ustanoven Pomocný lékařský sbor v čele s prof. MUDr. Otakarem
Kukulou, známým pražským chirurgem, jehož hlavním úkolem bylo zajistit a zorganizovat
účast českých lékařů na pomocné akci. Pomocný sbor byl mimo jiné podporován českými
vlasteneckými organizacemi, jako byl Sokol nebo Slovanský klub. Ten byl také pověřen
organizováním podomní sbírky na financování celé akce. Do konce války bylo na tuto
pomocnou akci vybráno 1 200 000 korun.311
Zájem o účast v pomocném sboru byl mezi českými lékaři až překvapivě veliký.
Například 31. října 1912 se Svaz lékařů ze státních nemocnic rozhodl, že se na misi postupně
vystřídají všichni lékaři z krajských všeobecných nemocnic. Pomocný sbor pracoval po celou
dobu trvání válek a postupem času byl vnímán jako hlavní organizační orgán celé české mise,
na který se s žádostí o pomoc přímo obracely jak válčící státy, tak i jednotlivá města. Velmi
důležitá byla v tomto projektu i účast prof. Kukuly, který pro lékaře a ostatní zdravotníky
organizoval také přednášky a kurzy o válečné chirurgii.
Do akce se zapojila celá škála lékařů z české společnosti. Bylo velkým štěstím,
že Pomocný sbor vedl právě profesor Kukula, který byl v této době přednostou univerzitní
chirurgické kliniky. Ve funkci předsedy uplatnil nejen své profesionální schopnosti a znalosti
v oboru vojenského zdravotnictví, které byly zárukou úspěchu celé akce, ale také konexe,
jež vzhledem ke svému postavení v čele chirurgické kliniky měl. Mohl tak snáz získávat
pro pomocnou akci chirurgy a vybírat ty nejvhodnější kandidáty. Díky tomu se zapojili
i mladí, kvalifikovaní lékaři, kteří se již dobře osvědčili v oboru.
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Po zformování konečného počtu lékařů pro misi se doktoři rozdělili do několika
skupin, z nichž každá mířila do jiného spřáteleného válčícího státu. Přes odpor rakouskouherských úřadů se vydali na cestu do válečné oblasti. Antipatie rakousko-uherských úřadů
provázela členy pomocného sboru i během jejich misí, kdy se na své zastupitelské úřady
nemohli spolehnout, protože ony považovaly jejich činnost za protirakouskou. Svou nelibost
a nesouhlas s celou akcí dávaly najevo tím, že se jí ze strany rakousko-uherské vlády, nebo
jejich vyslanců nedostalo žádné podpory. Naopak po zásazích ze strany oficiálních úřadů
docházelo ke komplikacím a nepříjemnostem při průběhu celé mise. Vláda např. rozhodla,
že studentům medicíny, kteří se mise účastnili, nebude započten semestr, jestliže se okamžitě
nevrátí domů. Dr. Čeněk Roháč zase vzpomíná, že jim úřady na hranicích zadržely vagon
se zdravotnickým materiálem.312
Celá lékařská mise působila na území Srbska, Bulharska, Černé Hory a v oblastech,
kde se pohybovaly armády těchto států. Její příslušníci pracovali ve vojenských nemocnicích
a dokonce i některé sami organizovali a řídili. Zároveň poskytovali i nutnou zdravotní péči
pro obyvatelstvo z oblastí, které byly nejvíce postižené válkou. Přestože tyto lékařské skupiny
přímo do boje nezasáhly, jejich členové při výkonu své dobrovolné služby riskovali. Dostávali
se totiž do styku nejen s válečnými zraněními, ale také s nakažlivými chorobami,
např. s cholerou.313 Všechny lékařské mise i etapové nemocnice, ve kterých lékaři sloužili,
byly na svoji práci dostatečně vybaveny zdravotnickým materiálem.
Jak již bylo řečeno, čeští lékaři nezasahovali přímo na místě bojů a nevyskytovali se
ani poblíž. Sloužili povětšinou v etapových nemocnicích a v zázemí, kde třídili a operovali
raněné a nemocné vojáky. Zde byli často nemile překvapeni chaosem při přebírání raněných
a zjistili například, že se na bojišti první ošetřování ran takřka vůbec neprovádí. 314 Tento fakt
přispěl k tomu, že se u svých pacientů museli kromě jejich zranění většinou vypořádat také
s četnými infekcemi způsobenými zhnisáním rány. Poměrně často se vyskytoval tetanus.
Postupně ošetřovali celou škálu zranění od průstřelů břicha až po poranění hlavy. Většinou
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se snažili zranění léčit konzervativně (bez radikálních operací). Přitom používali
nejmodernějších metod, což svědčí o jejich lékařské vyspělosti.315
Postupem času si skupiny pro svou vysokou odbornost a morálku vysloužily nejen
respekt místních vlád a armád, ale také sympatie ze strany obyvatelstva. Za svoji činnost
během balkánských válek bylo mnoho českých lékařů ze strany Bulharska, Srbska i Černé
Hory vyznamenáno.316
Pohled lékařů na první a druhou balkánskou válku se liší a prakticky kopíruje
většinové názory české společnosti té doby. První válka, ve které stály slovanské státy proti
Osmanské říši, byla podle nich spravedlivá.317 Jejich názory byly v tomto ohledu ovlivněny
myšlenkami o slovanské vzájemnosti a bojem za svobodu, které tehdy prostupovaly českým
veřejným míněním. Dr. Burian napsal, že „balkánští Slované se vystavují té nejstrašnější smrti,
aby se nemuseli dívat na otroctví svých bratří. Balkánská válka byla nutná… Žádná jiná by
nemohla mít tak vznešený cíl.“ 318 O tom, že mezi lékaři panovaly výrazně proslovanské
myšlenky

a

válku

proti

Osmanské

říši

podporovali,

svědčí

mimo

jiné

i již samotný vznik této pomocné akce a účast v ní. Dobrovolníků bylo totiž tolik, že byla
překročena kapacita lékařů nutných ke splnění mise a muselo být ujednáno, že se jednotliví
lékaři budou střídat, aby se dostalo na všechny.
Naproti tomu druhá balkánská válka, v níž bývalí slovanští spojenci bojovali mezi
sebou jen o několik měsíců poté, byla českými lékaři vnímána s těžkou deziluzí, na čemž
se mohla podílet také únava z nasazení. Podstatně se ale v tu chvíli změnil jejich pohled
na válku jako takovou. Ze „spravedlivé“ války za nezávislost se stal pouhý boj o kořist, který
František Burian neváhal v jedné ze svých přednášek označit za „epidemii lidského
barbarství“.319 To ostatně korespondovalo také s náladami šířícími se v české společnosti.
Celá tato lékařská mise měla mezi českou odbornou i laickou veřejností velký ohlas.
Byla chápána jako dobrovolná akce českého národa ve prospěch slovanských národů
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na Balkáně a jako humanitární akt. I později bylo toto hromadné vystoupení českých lékařů
připomínáno mnohem více než např. jejich působení ve službách rakousko-uherské armády
během první světové války. 320 V současnosti je toto téma – možná i kvůli jeho dřívější
preferenci – také daleko více probádáno, než účast českých lékařů v první světové válce,
jež přitom propukla o pouhý rok později a jíž se zúčastnily zhruba ty samé osoby.
Pomocná balkánská akce představovala pro lékaře zdroj cenných zkušeností a nových
poznatků při léčení. Mohli se totiž stýkat i se zástupci jiných zahraničních misí působících
na Balkáně a předávat si s nimi poznatky a zkušenosti. Ty pak plně využívali během Velké
války.321
Naproti tomu byla reakce rakousko-uherských úřadů na tuto misi jednoznačně
negativní. Z jejich pohledu šlo málem o velezradu, protože občané Rakousko-Uherska, mnozí
ještě v armádní záloze, najednou začali dobrovolně sloužit u armád cizích států, se kterými
měla monarchie navíc v této době ještě nepřátelské styky. Skupiny českých lékařů se na svou
misi mohly vypravit pouze pod záštitou Červeného kříže, k jehož mezinárodním smlouvám
se Rakousko-Uhersko hlásilo. Oficiálně proti ní tedy úřady monarchie nemohly nic dělat.
Je však otázkou, zda osoby, které se na této akci podílely, netrpěly nějakou formou
úřední šikany, popřípadě jestli se jim jejich aktivita během balkánských válek nevymstila
po vypuknutí první světové války. Například Bohuslav Bouček si do svých zápisků
zaznamenal, že přestože má zkušenosti s chirurgií a dokonce během balkánských válek získal
válečnou praxi, byl označen za politicky nespolehlivého a nemá proto možnost sloužit
ve vojenské nemocnici, kde by své znalosti mohl nejlépe uplatnit. To, že jsou účastníci akce
u úřadů vedeni jako „politicky nespolehliví“, si mysleli i další doktoři.322
Značné nepříjemnosti měl v důsledku negativního postoje úřadů k misi po svém
návratu z Bulharska také dr. Bohuslav Niederle. Dr. Jan Tůma zase napsal, že někteří lékaři
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kvůli účasti na lékařské misi přišli o zaměstnání, protože jim nebyla prodloužena místa. Nelze
ovšem vyloučit, že se tak stalo pro jejich delší nepřítomnost na pracovišti.323
Vyhrocené období balkánských válek dokazuje, že čeští lékaři se ohledně otázek
loajality a názorů na oficiální rakousko-uherskou politiku drželi většinové myšlenkové linie,
kterou zastávala v této době prakticky celá česká společnost. Nic na tom nezměnilo ani
působení českých lékařů v armádě, ani následná příslušnost k důstojnickému stavu. Je však
otázkou, zda byly tyto projevy podpory balkánským národům spontánní, či zda měly spíše
vyjádřit nesouhlas s politikou českých stran, které na Říšské radě podporovaly zbrojení
Rakousko-Uherska namířené zejména proti Rusku a Srbsku.

5.8

Vývoj postavení lékařů za první světové války
Vypuknutí války se dotklo přímo či nepřímo všech lékařů v Čechách. Postiženy válkou

byly také lékařské fakulty obou pražských univerzit, neboť jejich lékaři – profesoři, docenti
a asistenti – se stali obecně žádanými specialisty a bývali povoláni do služby v armádě. Podle
zprávy o studiu v roce 1914–1915 bylo z české lékařské fakulty z celkového počtu
29 profesorů, 9 docentů a 45 asistentů (soukromých docentů a mimořádných profesorů bylo
na fakultě ještě více), povoláno ke službě celkem 13 profesorů, 9 docentů a 30 asistentů. Pro
porovnání je nutné uvést, že z právnické fakulty byli povoláni pouze 1 profesor a 3 soukromí
docenti. Situace na německé lékařské fakultě byla podobná. Fakulty však mohly pokračovat
ve své činnosti, neboť většina profesorů si své vojenské povinnosti plnila v zázemí
a na fakultě mohla vyučovat dál. Odvedení asistenti pak byli často nahrazováni mediky.
Obdobným způsobem byla výuka zajišťována také na německé fakultě.324
Navíc byla všechna klinická pracoviště obou fakult částečně vyhrazena raněným
vojákům. Z chirurgických klinik a německého fyziologického ústavu se stala rezervní
nemocnice. Hygienický a patologicko-anatomický ústav, kde se prováděly pro potřeby
armády bakteriologické výzkumy, pak byly vyhlášeny za vojenské ústavy. 325
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Do armády se skrze mobilizaci dostaly dvě skupiny lékařů. Tou první byli doktoři,
kteří absolvovali základní vojenskou službu a byli stále evidováni ve vojenském poměru
a v hodnosti v záloze. Jejich postavení oproti druhé skupině nebylo špatné, protože byli
považováni za důstojníky. Kromě nároku na důstojnický plat dostávali celou řadu příspěvků,
např. na byt, stravování, důstojnického sluhu či příspěvek pro rodinu.326
Druhou skupinou se stali ti lékaři, kteří sice již nebyli vedeni ve stavu armádních
rezerv, ale vztahoval se na ně zákon o válečných úkonech z 26. prosince 1912, podle kterého
mohly být od civilního lékaře požadovány během války tzv. válečné úkony v případě,
že nemohou být vykonány běžnými prostředky. Tito doktoři pak byli nuceni sloužit v rámci
domobrany.327 Patřili sem tedy ti lékaři, kteří byli sice již dříve superarbitrováni – zproštěni
vojenské služby, ale k domobranecké službě již byli uznáni schopnými. Dále sem patřili
doktoři ve věku 43–50 let a lékaři, již se dříve vzdali své vojenské hodnosti.328
Oproti tomu lékař, jenž sloužil v domobraně, nebyl zpočátku brán za vojenského
důstojníka a do armády musel narukovat jako doktor civilní. Neměl tedy nárok na příspěvek
na důstojnického sluhu, a přestože takový lékař mnohdy sloužil i na frontě, byl mu odepřen
příspěvek na výzbroj, byt, válečný příspěvek i příspěvek na podporu rodiny. Lékaři ve věku
43–50 let tak museli sloužit např. v záložních a epidemických nemocnicích, doprovázet
transporty raněných a měli nárok pouze na plat v nejnižší X. platové skupině. Navíc přišli
o platy ze své civilní praxe. Často proto pociťovali hmotnou nouzi a vzhledem k tomu,
že se většinou jednalo o otce a živitele rodin, nepříjemnosti po dobu jejich nepřítomnosti
pociťovala i celá jejich rodina.329
Vzhledem k nejednotnosti členění na důstojníky a nedůstojníky a k prudkému nárůstu
obou skupin v armádě docházelo ze stran mobilizovaných lékařů i příslušných ministerstev
k mnohým zmatkům, protože nikdo vlastně přesně nevěděl, jak velkou budou mít lékaři mzdu
a na jaké příspěvky mají vlastně nárok. Kvůli tomu docházelo k absurdním situacím
a nesrovnalostem, kdy byl např. vedoucím nemocničního zařízení starší a zkušenější
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asistenční lékař s platem 7 K denně, zatímco jeho podřízení – nedávno promovaní lékaři –
měli plat 20–30 K.330
Oficiální snahy o nápravu poměrů se začaly objevovat již v r. 1915, kdy Výkonný
výbor rakouských komor lékařských požadoval po Ministerstvu zeměbrany zrychlený
hodnostní postup domobraneckých lékařů. Armáda však na takové řešení nepřistoupila a celá
věc se tak musela řešit pomocí různých příspěvků, která tato skupina lékařů dostávala
k platu. 331 Kromě toho se mohli tito lékaři stát tzv. konziliárními lékaři a vstoupit
tak do společného vojska.
Poté co lékaři obdrželi povolávací rozkaz, si ještě museli opatřit důstojnické
uniformy.332 Poté již byli povinni dostavit se co nejrychleji ke svým plukům a k vojenským
nemocnicím, kde obdrželi další přidělení. Zpočátku šlo většinou pouze o službu v nemocnici,
nebo v zázemí u pluku, kterou už lékaři znali z dob výkonu své povinné vojenské služby
a která se svou náplní práce příliš nelišila od jejich civilní praxe. Proto také lékaři období
mezi nástupem do armády a odjezdem do frontových oblastí většinou nevnímali špatně. Zlom
ve vnímání vojenské služby přišel až v době odjezdu z týlu do oblasti bojiště, jemuž se chtěl
skoro každý vyhnout.
O tom, zda se tato snaha setká, či nesetká s úspěchem, rozhodovala řada faktorů,
např. známosti, fyzická kondice nebo lékařovo postavení ve společnosti. Pokud se lékařům
nepovedlo vyjednat si službu v zázemí, byli nuceni odebrat se s plukem nebo s některou polní
nemocnicí do frontové oblasti, kterou již vnímali jako nebezpečnou. O tom se ostatně mohli
přesvědčit již pouhou četbou Věstníku českých lékařů, kde byly v letech 1914–1918
pravidelně zveřejňovány seznamy padlých doktorů. 333
Již od mobilizace, kdy nastal příliv civilních lékařů do armády lze vysledovat určité
rozdíly mezi nimi a aktivními vojenskými lékaři. Lišili se např. v názorech na účast
v prezenčních komisích, které měly za úkol posuzovat zdravotní stav branců. Mnozí civilní
lékaři nesouhlasili s tím, že by měli jiné lidi posílat do války a v rozporu s Hippokratovou
přísahou je tak vystavovat nebezpečí. To vedlo k myšlenkovým rozporům s aktivními
vojenskými lékaři, kteří měli od armády pevně stanovené směrnice postupu při vybírání
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branců. Navíc se v tomto ohledu chovali spíše jako vojenští důstojníci a snažili se vyjít vstříc
potřebám armády. Takto situaci popisuje dr. Bouček: „Byl jsem nucen odebrat se
do prezenční komise. Bere se všechno. Daleko přísněji než v době míru. Mnozí vojenští
doktoři nejhrubšími slovy naznačují, že dnes lidský život nic neplatí. Počala se vojenská
surovost.“334

5.9

Čeští doktoři během extrémních podmínek první světové války
Jestliže čeští lékaři stejně jako většina českého národa začátek první balkánské války

vítali s nadšením, na první světovou válku se dívali od počátku chladně. Přesto však většinou
v pořádku nastoupili do služby, aby splnili svou povinnost.
Tento postoj ostatně koresponduje s postojem většiny české veřejnosti. Čeští vojáci
byli po dílčí mobilizaci z roku 1912 považováni za rizikový faktor, neboť během ní došlo
u některých pluků s českým mužstvem k projevům neposlušnosti a odporu. Přesto mobilizace
proběhla pro vojenské úřady až překvapivě hladce. Důvody, proč tomu tak bylo, mohly být
různé: muži mohli mít v myslích zakotven pocit vojenské povinnosti vůči státu; zpočátku
se jim mohlo zdát, že částečná mobilizace bude namířena pouze proti Srbsku, jemuž byla
připisována vina na sarajevském atentátu; nebo mohl ve společnosti, vzhledem k částečným
mobilizacím z let 1908 a 1912, panovat názor, že se vše ještě vyřeší diplomatickou cestou.
Česká společnost byla navíc podle Davida Pazdery úderem války zaskočena a roztříštěna
na jedince, kde náhle nebyl nikdo, kdo by představoval vůdce a proklamoval nějaký vzor
chování. Přestože proběhla mobilizace v pořádku, českým vojákům byl vytýkán nedostatek
vojenského nadšení a také obyvatelstvo bylo podle hlášení úřadů hodnoceno jako „v lepším
případě nezúčastněné, částečně přímo nepřátelské“. 335
Také projevy tzv. válečného nadšení, které po vyhlášení války propuklo ve většině
států, jež se do ní zapojily, bylo v českých zemích doménou spíše německého obyvatelstva.
Výjimkou byly proválečné demonstrace, které se konaly 7. a 8. srpna v Praze, kterých
se zúčastnili společně Češi a Němci. Například podle Jana Galandauera však tyto česko334
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německé průvody měly v zásadě německý charakter a je možné, že v nich byl přítomen pouze
určitý počet lidí schopných česky křičet, zpívat a několik jednotlivců schopných česky
promluvit.336
Podobně jako většina tehdejší společnosti se mohli lékaři také během mobilizace
uklidňovat tím, že válka nakonec nepropukne (tak jako tomu bylo v případě mobilizace v roce
1913), nebo že skončí brzo.337 Přestože se jejich prožitky lišily podle toho, kde svou službu
vykonávali, postupem času mezi všemi převládala únava, skepse a určité otupění vůči
každodenní válečné rutině. Proto se v průběhu války postupně v dopisech objevuje přání
doktorů, aby co nejdříve skončila. Svou roli při utváření tohoto názoru na válku mj. hrál
strach o život, ale také to, že byli vytrženi ze svého pracovního prostředí, kde vládla sterilita,
dodržovala se hygiena a panoval určitý řád věcí. Nyní byli vrženi do úplně jiné situace, kde
často neměli tyto jistoty ani na základní úrovni.
Když bylo jasné, že se válka protáhne na několik let, ochota lékařů toto vše snášet
se zmenšovala a často se snažili dostat z fronty a z polních nemocnic pryč. Proto u nich
převažovala snaha získat si v rámci služby místo buď v zázemí, nebo alespoň ve stabilních
nemocnicích za frontou, protože tato místa považovali za výhodnější a bezpečnější. K tomu,
aby se na ně dostali, využívali různé postupy – mj. to byla protekce, 338 simulování, 339 ale
používali i oficiální cesty. Například dr. Panýrek, který se v roce 1918 vrátil ze služby
v Albánii do zázemí, později do Domova za války napsal, že v zázemí bylo mnoho mladých
zdravých lékařů, u nichž mu není jasné, jakým zázrakem si svá bezpečná místa udrželi.340
Prof. Syllaba zase napsal prof. Pelnářovi o kolegovi, který se dostal do služby v zázemí díky
nepatrnému nálezu na srdci.341
Úměrně s přibývající únavou z války začali lékaři postupně přehodnocovat také svůj
postoj k simulování. Zatímco ještě v roce 1914 prof. Pelnář psal, že tím, kdo simuluje, ostatní
lékaři pohrdají, dr. Fleischmann roku 1916 již předstíral nemoc zcela nepokrytě a dr. Böhm
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napsal, že mu sám jeho velitel doporučil, aby se hlásil marod, protože jeho postavení bylo
složité. 342 Dr. Zahradníček dokonce poznamenal, že jestli jejich „neutěšená situace“ bude
pokračovat, nezbude mu nic jiného, než hlásit se nemocným: „Ale moje vina to nebude,
já už rozhodně dlouho to nebudu moci táhnout.“343
Pokud se lékařům nakonec povedlo dostat se na místa, která jim co do prostředí
i profesní stránky vyhovovala, pokoušeli se upevnit si tam své postavení a udržet
ho co nejdéle. Proto si tam také začali postupně budovat společenské kontakty. Známá je např.
česká kolonie v Celje. Později si do těchto relativně bezpečných oblastí přiváděli i své
manželky a děti. Dr. Mladý píše, že v Kraňském Bledu se i manželky důstojníků účastnily
společenského života tím, že založily spolek, v němž šily povlečení pro raněné. 344
Lékaři, kteří byli v oblasti bojiště, byli často odtrženi od okolního světa
a jejich jediným pojítkem s ním byly noviny, které ovšem podléhaly cenzuře. To mohlo
utvářet jejich názor na válku. Dá se to ilustrovat na případu prof. Pelnáře, jenž byl povolán
do frontové oblasti již v prvních měsících války. V dopisech manželce nejprve psal, že doufá
ve vítězství Rakousko-Uherska (jinak by to podle něj pro Čechy znamenalo katastrofu).
V dopise z roku 1915 zase napsal, že nejhorším národem jsou Angličané, protože vedou válku
kvůli obchodní nadvládě a nechávají za sebe bojovat Francii, Belgii a Rusko, zatímco Němci
jsou dle něj národ pořádný a obětavý. 345 Přitom ho nemůžeme podezírat z proněmeckého
postoje, neboť se prokazatelně jednalo o českého vlastence. Vysvětlením může být odříznutí
fronty od zázemí a nepochopení situace doma. Po dovolené v roce 1915 zase napsal prof.
Pelnář prof. Thomayerovi, že je po návštěvě domova zmatený, protože názory jeho blízkých
přátel jsou velmi odlišné a on sám neví, „myslí-li správně“.346
To, že byl dlouho pryč a v důsledku toho nechápe duševní stav lidí v zázemí,
mu potvrdil i jeho přítel prof. Syllaba. Když prof. Pelnář při návštěvě v Praze r. 1917 nazval
podepisování Manifestu českých spisovatelů pouhou „parádou“, Syllaby se to velice dotklo.347
Jednalo se totiž o lékaře, který působil v zázemí a mohl tedy udržovat nepřetržitý kontakt
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s českým vlasteneckým prostředím, účastnil se jeho akcí a dokonce byl jedním ze signatářů
tohoto manifestu.348
V myšlení lékařů je také patrný jistý vývoj od r. 1917, kdy se uvolnila cenzura novin
a na frontu se tak dostávalo více informací o domácím vývoji. Prof. Pelnář psal r. 1917, že má
největší radost ze společného postupu českých poslanců. I z dopisů jeho kolegů je patrné,
že po roce 1917 měli více sebevědomí a začínali se přiklánět k českému vlastenectví
a přemýšlet o tom, co bude po válce. Svědčí o tom i fakt, že české vlastenecké loutkové
divadlo v polní nemocnici se hrálo právě v roce 1918. 349 Když se pak prof. Pelnář před
koncem války navrátil ze služby na italské frontě do Čech, byl uveden do nových poměrů
a sám se zapojil do vlasteneckého života, od něhož byl po celou dobu své služby odtržen.350
V posledních měsících války pak vnímali lékaři u vojáků již spíše jistou setrvačnost
než válečné nadšení.
Lékaři se pochopitelně se zraněními, nemocemi a smrtí setkávali pravidelně
už ve svém civilním zaměstnání. Co však pro ně znamenalo šok, byla četnost a závažnost
válečných zranění. Zaznamenávají to i ti lékaři, kteří za balkánských válek dobrovolně
sloužili v pomocném lékařském sboru a měli tedy s válečnou chirurgií zkušenosti. Rozsah
válečných hrůz a utrpení prožitých za první světové války ale jejich prožitky z balkánských
válek překonal a do určité míry upozadil.351
V pamětech a zápiscích doktorů se pak objevují obvaziště plná zraněných, nemocnice
plné nakažených. Takto např. prof. Pelnář ve svém dopisu manželce popisoval situaci v polní
nemocnici, kde během rakousko-uherského tažení do Srbska v roce 1914 vázlo zásobování
a celou nemocnici museli obsluhovat pouze dva lékaři: „každé ráno jsme měli sklep pod naší
vilou nacpaný mrtvými, které časně ráno kočové z chalup snášeli a pak pochovávali. Byla
to má ranní rozčilující procházka k tomu hroznému sklepu, kde na blátivé podlaze křížem
krážem chudáci leželi, všelijak majíce vztaženy smrtí ztuhlé údy. Den jako den bylo
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toto smutné divadlo stejně dokonalé.“ Dr. Jaroslav Durych, který byl v roce 1915 nasazený
na frontě v Haliči, zase vzpomínal na mrtvoly, které se jen tak za zákopy vyhazovaly
na hromadu. 352 Přitom je ale patrná i určitá profesní fascinace neobvyklými zraněními
a případy nemocí – např. pravými neštovicemi a cholerou, které mohli vidět poprvé
v životě. 353 Na rozdíl od balkánských válek se také neobdivovali statečnosti raněných.
Ke svým pacientům ale cítili solidárnost a snažili se jim pokud možno zmírnit utrpení,
avšak válečné podmínky jim to silně znesnadňovaly.
Pacienty, jejichž vážný stav nemohli nijak ovlivnit, lékaři často litovali. V pamětech se
také objevují reflexe úmrtí některých pacientů. Mimo jiné z nich vyplývá, že smrt pacienta
je pro lékaře nejtěžším okamžikem jeho profese. „Nikdo nedovede se vžíti do situace lékaře,
jenž po vyčerpání veškerých možných prostředků k záchraně života po zoufalém boji musí
nakonec přiznati, že vše jest marno: dokonáno jest…!“354
Frustrující pro doktory bylo, když své pacienty viděli umírat hromadně a nedokázali
jim nijak pomoci. Týkalo se to např. práce na obvazišti či v epidemických nemocnicích.
Profesor Pelnář popisoval svou nelehkou službu takto: „byli jsme unaveni přílišně a rozčileni
dost divně – nikdo nám nic nedělal a byli bychom se s každým pohádali. Jedli jsme jen
s poloviční chutí, spali jsme špatně, nemluvili jsme mezi sebou, co jsme nemuseli. […] Bylo
to z únavy tělesné a z ustavičných bolestných dojmů. A pak zas celý den práce, a jak jsme vešli
do některé chalupy šetříce každým kusem vaty a náplasti, křičeli, prosili, plakali všichni
o převaz – a my převazovali jen, co bylo zapáleno nebo hnisem úplně promočeno. Utíkal jsem
vždycky před těmi prosebnými pohledy a byl bych řval směsí bolesti a zoufalství, že nestačíme,
že nemůžeme, jak bychom chtěli a jak by si toho ti chudáci byli zasloužili. Měli žízeň a nebyl,
kdo by jim donesl vždycky vodu. Měli hlad, a někdy se na ně nedostala mináž a museli čekat
do druhého dne. Jindy nebylo chleba.“355
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Pocit

bezmoci

zmírňovalo

uvědomění,

že

nezachranitelní

pacienti

smrtí

dojdou ukončení trápení. „Na nosítkách leží muž v hlubokém bezvědomí, v chrapotu umírající.
Rozdělám obvazy, i nacházím velikou ránu šrapnelovou kulí v břiše. Zavážu znovu s vědomím,
že jest konec. Namáhavé chroptění ustávalo, až ve tváři ustaraného, šedivého landšturmáka
rozhostil se klid majestátu smrti.“

356

O tom, že k životu vojenského lékaře smrt

neodmyslitelně patřila, svědčí i návštěvy lékařů na různých hřbitovech a fotografie s funerální
tematikou a s pohřby, které se objevují v osobních pozůstalostech lékařů.357
Během první světové války se smazávaly rozdíly mezi aktivními českými vojenskými
lékaři a jejich civilními kolegy, kteří byli do služby v armádě povoláni. Postupem času
je již nebylo možné od sebe odlišit jak z profesního hlediska, tak i z hlediska osobních
zkušeností a prožívání každodennosti války.
Bylo zjištěno, že (nejen) čeští lékaři získali své první kontakty s armádou již jako
medici, kdy si museli plnit povinnou vojenskou službu. Nemajetným medikům potom mohla
armáda vyplatit armádní stipendium, díky němuž se z některých českých mediků stali vojenští
lékaři. Během povinné vojenské služby pak využívali svého práva jednoročního dobrovolníka.
V této době se armáda, která byla již ze své podstaty supraetnická, snažila brojit proti
vzmáhajícímu se nacionalismu a působit na mladé lidi, kteří se navíc stávali součástí jejího
záložního důstojnického sboru. Stejně tak činila tlak na členy svých důstojnických sborů, aby
zůstávali mimo národní společnosti, ze kterých do armády přišli. Na konci zkoumaného
období to však již bylo složité a armáda nemohla zcela zabránit určitým projevům
nacionalismu ani uvnitř důstojnického sboru, natož pak u svých záložních důstojníků (včetně
vojenských lékařů). Ti již ve velké míře cítili národně. To je vidět na pohledu a chování
českých lékařů – potenciálních důstojníků rakousko-uherské armády – během balkánských
válek a první světové války. Zde bylo patrné, že čeští lékaři zastávali podobné myšlenky jako
celá česká společnost.
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6. ZÁVĚR
Ve své práci jsem přiblížil činnost a vnitřní svět lékařů, kteří prošli rakousko-uherskou
armádou mezi lety 1867–1918.
V první části práce jsem se zaměřil na samotnou organizaci a vývoj rakousko-uherské
zdravotnické služby v daném období. Bylo zjištěno, že na počátku zkoumaného období,
tj. pouhý jeden rok po bitvě u Hradce Králové, nebyla v příliš dobrém stavu a nebyla schopna
plnit úlohu, kterou na ni kladl střet moderních masových armád. Chyběl jí propracovanější
systém zdravotnické služby. Síť nemocnic, jež by se rychle postaraly o pacienty, prakticky
neexistovala a neměla ani dostatečný počet kvalifikovaných lékařů a felčarů. To samé však lze
říci např. o pruské zdravotnické službě, která, ač byla trochu variabilnější než rakouská, také
nedokázala pojmout takové množství raněných a nemocných vojáků. Armádní velení si tento
fakt uvědomovalo, a proto zahájilo dlouhou řadu reforem, po které se rakouská zdravotnická
služba již dala zařadit mezi ostatní moderní evropské vojenské zdravotnické služby, jež byly
co do organizace srovnatelné. Jako důkaz této teze byla v práci provedena důkladná
strukturální analýza rakousko-uherské zdravotnické služby v posledních letech 19. století,
která tento fakt prokazuje.
Druhá část práce je věnována vývoji postavení vojenského lékaře v armádě a zvláště
pak uvnitř rakousko-uherského důstojnického sboru. Ukázalo se, že vojenský lékař,
jenž formálně mezi důstojníky patřil, jimi z počátku nebyl příliš respektován a byl chápán
spíše jako cizí element. O tom ostatně svědčily i rozdílné názvy hodností, jimiž vojenští lékaři
disponovali. Vojenští lékaři se tak alespoň zpočátku cítili jako „páriové armády“. Přetrvávající
dvojkolejnost ve velení nemocnic dlouho trápila vojenskou službu podunajské monarchie,
protože lékař neměl prakticky do konce 19. století rozkazovací právo na rozdíl např. od svého
pruského (později německého) kolegy, který ho získal již krátce po prusko-rakouské válce.
Jejich postavení se však postupně zlepšilo, a to hlavně v průběhu první světové války. Mezi
lékaři a důstojníky však stále přetrvávaly určité rozdíly. Co se týče samotného mužstva,
ani ono nevnímalo vojenské lékaře čistě jako důstojníky, ale spíše jako doktory. S lékaři
se vojáci všeobecně snažili vycházet dobře, což bylo dáno také tím, že je mohli potřebovat.
Za války byl velký zájem o službu u sanity, protože to bylo považováno za bezpečnější
zaměstnání.
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V další kapitole jsem se zabýval otázkou, jak se navzájem vnímali civilní
a vojenští lékaři, co měli společné a čím se naopak lišili. Došel jsem k závěru, že civilní lékaři
ve svých vojenských kolezích viděli mnohdy podobného hybrida vojáka a lékaře jako vojenští
důstojníci. Vojenští lékaři se od civilních lišili také snahou udržovat v nemocnicích vojenskou
kázeň, což ti civilní nemohli dlouho pochopit. Pozornost byla také soustředěna na srovnání
stavu vojenské a civilní medicíny ve zkoumané době. Bylo zjištěno, že zpočátku vojenská
medicína skutečně zaostávala a že se soustředila pouze na chirurgii. Až po zavedení reforem
v rakouské, později rakousko-uherské zdravotnické službě a přistoupení k Červenému kříži
se situace ve vojenské medicíně začala měnit k lepšímu. Lékaři dokonce založili svůj odborný
časopis a později se mohli postgraduálně vzdělávat na Vojensko-lékařské aplikační škole
ve Vídni i na dalších univerzitách. Díky Červenému kříži se vojenští lékaři také stýkali
se svými kolegy ze zahraničí a předávali si poznatky. Progresivní přístupy k chirurgii
a zejména plastická chirurgie, která se začala více rozvíjet až v průběhu první světové války,
pak byly vojenským příspěvkem k rozvoji lékařské vědy jako takové.
Poslední část práce se věnuje civilním lékařům, jejich kontaktům s armádou
od zavedení všeobecné branné povinnosti a otázce loajality k armádě a oficiální politice státu.
Bylo zjištěno, že (nejen) čeští lékaři získali své první kontakty s armádou již jako medici,
kdy si museli plnit povinnou vojenskou službu. Nemajetným medikům potom mohla armáda
vyplatit armádní stipendium, díky němuž se z některých z nich stali vojenští lékaři. Během
povinné vojenské služby pak využívali svého práva jednoročního dobrovolníka. V této době
se armáda pochopitelně snažila brojit proti vzmáhajícímu se nacionalismu a působit
na mladé lidi, kteří se navíc stávali součástí jejího záložního důstojnického sboru.
Komparací chování českých lékařů během balkánských válek a první světové války je
patrné, že čeští lékaři zastávali podobné myšlenky jako celá česká společnost. Za balkánských
válek nepokrytě podporovali bojující slovanské státy, kterým dokonce navzdory zájmům říše
zorganizovali lékařskou pomoc. Válku proti Turecku vnímali jako spravedlivou. O to větší
bylo zklamání a deziluze, když vítězové nad Tureckem začali válčit mezi sebou. Začaly se
objevovat myšlenky, že každá válka vlastně vede k „lidskému barbarství“. Toto vystřízlivění
pak bylo potvrzeno první světovou válkou, do které sice čeští lékaři řádně nastoupili ostatně
jako většina českého národa, ale válku jako takovou již nepovažovali za „svou“ a přivítali ji
chladně. Na základě společně zažitých válečných útrap se ale definitivně obrousily hrany
mezi vojenskými a civilními lékaři, jež ke konci války již prakticky nebylo možné od sebe
rozlišit na základě rozdílů ve smýšlení či chování.
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Příloha č. 1.
Tabulka č. 1.358
Počet a platy vojenských lékařů jako profesní skupiny
v rakousko-uherské armádě v r. 1863
Hodnost

Ekvivalent vojenské hodnosti

Počet

Plat
(ve zlatých)

Generální štábní lékař

Generálmajor

1

4 200

Vrchní štábní lékař I. třídy

Plukovník

14

2 500

Vrchní štábní lékař II. třídy

Plukovník poručík

22

1 680

Štábní lékař

Major

24

1 260

Plukovní lékař I. třídy

Hejtman

176

948

Plukovní lékař II. třídy

Hejtman

176

744

Nadlékař

Nadporučík

422

528

Nadranlékař

Poručík

396

480

Podlékař

Poručík

395

432
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Příloha č. 2.
Tabulka č. 2. 360
Srovnání počtu polních lékařů v platových skupinách
oproti dalším vojenským branžím v r. 1863
Platová třída

Polní lékaři

Auditoři

Polní váleční komisaři
(Feldkriegkommisäre)

V. (Generál)

1

6

4

VI., VII., VIII. (Štábní důstojník)

60

75

264

IX. (Hejtman)

352

276

123

X. (Nadporučík)

442

69

5

XI. (Poručík)

791

-

-

360

KIRCHENBERGER, Geschichte, s. 35.
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Příloha č. 3.
Tabulka č. 3.361
Srovnání platů vojenských lékařů a vojenských důstojníků v letech 1870–1913
Hodnost
vojenského lékaře

Ekvivalent
vojenské hodnosti

Platy v letech
1870–1875 (ve zlatých)
vojenský lékař/
vojenský důstojník

Platy v letech 1911–
1913
(přepočet z Korun
na zlaté)362

– / 6 300

7 000 – 8 000

Generální vrchní
štábní lékař

Polní podmaršál

Generální štábní lékař

Generálmajor

4 200

5 700 – 6 500

Vrchní štábní lékař I.
třídy

Plukovník

3 000

3 600 – 4 400

Vrchní štábní lékař II.
třídy

Podplukovník

2 100

2 700 – 3 100

Štábní lékař

Major

1 680

2 200 – 2 400

Plukovní lékař I. třídy

Hejtman

1 200

1 500 – 1 800

Plukovní lékař II. třídy Hejtman

900

–

Nadlékař

720

1 100 – 1 400

361

Nadporučík

DEÁK, Beyond Nationalism, s. 119, 168.

MYRDACZ, Handbuch, s. 2, 168, 841.
362

Přepočítáno v poměru 2:1. (viz DEÁK, Beyond Nationalism, s. 118.)
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Příloha č. 4.
Tabulka č. 4.363
Počet aktivních vojenských důstojníků ve spojeném vojsku r. 1875
Hodnost

Počet

Plat
(ve zlatých)

Polní maršál

1

10 000

Generál infanterie; Gen. kavalerie; Polní zbrojmistr

22

8 400

Polní podmaršál

70

6 300

Generálmajor

115

4 200

Plukovník

272

3 000

Podplukovník

282

2 100

Major

606

1 680

Hejtman I. a II. třídy

3 351

1 200; 900

Nadporučík

4 171

720

Poručík

3 589

600

Graf č. 2.364
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Tabulka č. 5.365
Počet aktivních vojenských důstojníků ve spojeném vojsku r. 1911
Hodnost

Počet

Plat
(ve zlatých)

-

12 000

Generál infanterie; Gen. kavalerie; Polní zbrojmistr

32

8 400 – 9 000

Polní podmaršál

69

7 000 – 8 000

Generálmajor

114

5 700 – 6 500

Plukovník

356

3 600 – 4 400

Podplukovník

548

2 700 – 3 100

Major

1 299

2 200 – 2 400

Hejtman

5 135

1 500 – 1 800

Nadporučík

5 832

1 100 – 1 400

Poručík

4 641

840 – 1 000

Polní maršál
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Příloha č. 5.
Tabulka č. 6.367
Stav důstojnického sboru vojenských lékařů v r. 1870
Hodnost

Ekvivalent vojenské hodnosti

Počet

Plat
(ve zlatých)

Generální štábní lékař

Generálmajor

2

4 200 – 5 280

Vrchní štábní lékař I. třídy

Plukovník

20

3 000

Vrchní štábní lékař II. třídy

Podplukovník

20

2 100

Štábní lékař

Major

80

1 680

Plukovní lékař I. třídy

Hejtman

292

1 200

Plukovní lékař II. třídy

Hejtman

292

900

Nadlékař

Nadporučík

146

700

Graf č. 4.368
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Příloha č. 6.
Tabulka č. 7.369
Srovnání počtu aktivních vojenských důstojníků a vojenských lékařů
Hodnost vojenského
důstojníka

Hodnost vojenského
lékaře

Počet v roce 1875

Počet v roce 1913

vojenský důstojník/
vojenský lékař

vojenský důstojník/
vojenský lékař

Polní maršál

–

1/–

–/–

Generál infanterie;
Generál kavalerie;
Polní zbrojmistr

–

22/–

32/–

Polní podmaršál

Generální vrchní štábní
lékař

70/–

69/1

Generálmajor

Generální štábní lékař

115/2

114/8

Plukovník

Vrchní štábní lékař I.
třídy

272/20

356/50

Podplukovník

Vrchní štábní lékař II.
třídy

282/20

548/75

Major

Štábní lékař

606/80

1 299/154

Hejtman I. a II. třídy

Plukovní lékař I. a II.
třídy

3 351/584

5 135/711

Nadporučík

Nadlékař

4 171/146

5 832/229

Poručík

–

3 589/–

4 641/–
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Graf č. 5.370
Srovnání počtu vojenských důstojníků a vojenských lékařů
v roce 1875
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Graf č. 6.371
Srovnání počtu vojenských důstojníků a vojenských lékařů
v roce 1913
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Příloha č. 7.
Tabulka č. 8.372
Stav důstojnického sboru vojenských lékařů v r. 1884
Hodnost

Ekvivalent vojenské hodnosti

Počet

Plat
(ve zlatých)

Generální štábní lékař

Generálmajor

4

4 200 – 5 280

Vrchní štábní lékař I. třídy

Plukovník

24

3 000

Vrchní štábní lékař II. třídy

Podplukovník

30

2 100

Štábní lékař

Major

96

1 680

Plukovní lékař I. třídy

Hejtman

384

1 200

Plukovní lékař II. třídy

Hejtman

192

900

Nadlékař

Nadporučík

242

700

Graf č. 7.373
Stav důstojnického sboru vojenských lékařů v r. 1884
Poručík

0

Nadlékař

242

Plukovní lékař I. a II. třídy

576

Štábní lékař

96

Vrchní štábní lékař II. třídy

30

Vrchní štábní lékař I. třídy

24

Generální štábní lékař

4

Polní podmaršál

0

Generál infanterie; Gen. kavalerie; Polní zbrojmistr

0

Polní maršál

0
0
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Příloha č. 8.
Tabulka č. 9.374
Stav důstojnického sboru vojenských lékařů v r. 1913
Ekvivalent vojenské
hodnosti

Hodnost

Počet

Plat
(v přepočtu z
Korun na zlaté)375

Generální vrchní štábní lékař

Polní podmaršál

1

7 008 – 8 000

Generální štábní lékař

Generálmajor

8

5 700 – 6 500

Vrchní štábní lékař I. třídy

Plukovník

50

3 600 – 4 400

Vrchní štábní lékař II. třídy

Podplukovník

75

2 700 – 3 100

Štábní lékař

Major

154

2 200 – 2 400

Plukovní lékař

Hejtman

711

1 500 – 1 800

Nadlékař

Nadporučík

229

1 100 – 1 400

Graf č. 8.376
Stav důstojnického sboru vojenských lékařů v r. 1913
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Příloha č. 9.
Karikatura č. 1.377
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Karikatura č. 2.378
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Die Muskete [online]. 1913, r. 16, č. 409, s. 140 [cit. 2015-20-12]. Dostupné z:
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